Betona šuvju aizsardzība –
blīvējošās starplikas
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Vienlaidu, aktīva savienojuma josla, kas uzbriest ūdens iespaidā, novēršot sūču
ceļus betonā.
Priekšrocības

•
•
•
•
•

•

Aktīva aizsardzība – izplešas saskarē ar ūdeni,
izolējot šuves pret hidrostatisko spiedienu.
Vienlaidu josla – atšķirībā no izstrādājumiem
ar dobu karkasu, Servistrip® AH ļauj notikt
viendabīgai uzbriešanai.
Vienkārša savienošana – nav nepieciešamas
nekādas speciālas metodes vai ciānakrila līmes.
Ekonomiski izdevīga – viegli uzstādāma dažādās jaunās un esošās konstrukcijās, izmantojot līmes vai mehāniskus stiprinājumus.
Pielāgojama sarežģītiem betonējumiem
– hidrofilo sloksni var uzstādīt uz vietas
būvobjektā, savienot ar pārlaidumu un pievienot atbilstoši sarežģītām betonējumu
formām un secībām.
Ilgizturīga – pārsniedz lielākās daļas konstrukciju paredzēto kalpošanas ilgumu pie
atkārtotas mitru/sausu periodu cikliskas
maiņas.

Uzstādīšana

Uzstādīšanas temepratūra
+4oC līdz +45oC, izmantojot Pak Adhesive piestiprināšanai vai -15oC līdz +45oC, izmantojot
mehāniskās stiprinājuma detaļas.
Sagatavošana
Pirms sākt uzstādīšanu, ir jānokaļ visi vaļīgie
materiāli un būvgruži, lai virsma būtu gluda
un piemērota Servistrip AH 205 uzņemšanai.
Uzstādīšanas metode ir atkarīga no substrāta izturības, faktūras, gluduma, izlīdzinājuma un no
tā, vai ir izveidota nišas grope Servistrip AH 205
uzņemšanai.

Pielietojumi

Servistrip® AH 205 ir hidrofila vienlaidu gumijas
sloksne, kas pārsniedz plāni uzklātu vai dobu
briestošu slokšņu ekspluatācijas rādītājus. Servistrip AH 205 var ieklāt uz vietas būvobjektā
betonā vai izmantot starp jauna un esoša betona sekcijām, nodrošinot augsti efektīvu ūdensnecaurlaidīgu hidroizolāciju. Briešanas ātrums
ir kontrolēts, lai pieļautu uzstādīšanu un pakļaušanos lietus iedarbībai. Briešanas spiediens
neizraisa svaigi iestrādāta betona drupšanu vai
bojājumus, pirms tas ir sasniedzis savu projektēto izturību.

Kompensācijas šuves

Servistrip AH ir piemērots tikai kompensācijas
šuvēm, bet to var kombinēt arī ar Aystem AT
koekstrudētajām PVC blīvējošajām starplikām
pie kompensācijas šuvēm (skat. atsevišķo datu
lapu). Īpašas atsperu skavas piestiprina Servistrip AH pie Servitite® AH 700 blīvējošās starplikas hidrofilā elementa, kā parādīts lapas otrā
pusē.
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Поставка
Servistrip® AH 205
Sekcija
20 mm x 5 mm
Ruļļa garums
10 metri
Paliktņi
10 ruļļi uz kārbu (100 m)
Kārbas svars
14,5 kg
Uzglabāšana
Turēt sausu un apsegtu oriģinālajā iesaiņojumā, lai novērstu priekšlaicīgu uzbriešanu.
Palīgizstrādājumi
Pak Adhesive
5 litru kanna Servistrip AH 205 piesaistīšanai
(kontakta tipa)
Divu kārtu pārklājums 50 m uz litru
Citu firmu aprīkojums
Aerosmith pneimatiskā naglošanas mašīna Model 90CT ar tapām un paplāksnēm Masonry (mūra)
naglām vai kasetņu pistoli Hilti DX 36M Cartridge Gun un kasetnes ar piestiprināšanas naglām un
tērauda paplāksnēm (konsultējieties ar katru ražotāju par izmantojamo lielumu un veidu).
Lokšņu griežamais nazis (Stenlija nazis) apgriešanai, drāšu suka tīrīšanai, krāsu ota līmei.

Novietojums

Ir būtiski svarīgi izveidot nepārtrauktu tīklu visām šuvēm, kuras ir pakļautas ūdens ieplūšanai
vai hidrostatiskajam spiedienam. Servistrip AH
205 tiek piestiprināta vietā, izmantojot atbilstošu metodi, un savienota ar pārlaidumu vismaz
100 mm. Minimālajam betona pārseguma dziļumam ir jābūt 75 mm. Vienmēr novietojiet Servistrip AH 205 stiegrojuma karkasā.

Piestiprināšanas metodes

Piestiprināšana ar Pak Adhesive
Substrāta virsmai ir jābūt tīrai un sausai, brīvai
no vaļīga materiāla un noslaucītai ar drāšu suku
un nepieciešamības gadījumā izremontētai ar
ielāpiem, pirms ar otru tiek uzklāta Pak Adhesive
25 mm platumā, kur ir paredzēts novietots Servistrip AH 205, un tai ir jāļauj nožūt sausai(pēc
taustes).
Iepriekš nogrieziet Servistrip AH 205 atbilstoši
vietai un virzienu izmaiņām un noklājiet ar PAk
Adhesive un atstājiet, līdz nožūst sauss (pēc
taustes), pirms piestiprināšanas pie substrāta.
Saķere notiek tad, kad kontakta līmei ir maksimālie saķeres raksturojumi, un nenotiek piesārņošana no putekļiem vai lietus. Visumā to var
liekt uz vietas būvobjektā vai iešķelt, veidojot
100 mm pārlaidumus.
Servistrip AH 205 var novietot iepriekš izveidotā gropē tā, ka betonēšanas un blietēšanas
procesa laikā tā netiek izkustināta. Alternatīvajā
gadījumā var izmantot nepārtrauktu plānu neieliecošu epoksīda javas sloksni.
Mehāniskā fiksēšana
Kur substrāts ir nelīdzens, Servistrip AH 205
var arī piestiprināt vietā, izmantojot mūrējuma
naglas, dībeļus vai pneimatiskās naglošanas
mašīnas ar tērauda paplāksnēm ar ap. 300 mm
attālumu starp centriem, kas nav atkarīgi no
substrāta stāvokļa vai sausuma.
Servistrip AK 205, lai tas būtu efektīvs, ir jātur
ciešā kontaktā ar substrātu. Tomēr ir nepiecie-

šams pārbaudīt substrāta stiprību, lai noteiktu,
vai mehāniskais stiprinājums var tikt droši iedzīts, nesabojājot Sevistrip AH 205.
Caurules un šķērsojumu vietas
Servistrip AH 205 var piestiprināt pie caurulēm,
metāla kolonnām, rievpāļiem, kolonnām u.c.
ar sienamo stiepli, veidojot nepārtrauktu cieša
kontakta joslu ar 100 mm pārlaidumiem pie
savienojumiem. Var būt nepieciešams noņemt
jebkuru atlupušu krāsu, rūsu vai citus pārklājumus, pirms piesaistīt vietā ar Pak Adhesive vai
izmantojot sienamo stiepli, lai novērstu izkustēšanos betonēšanas laikā.
Remonts
Ja Servistrip AH 205 pirms betonēšanas ir sabojāta, to var ielikt no jauna, pārklājot šo vietu ar
papildu Servistrip AH 205 garumu, pārsniedzot
katrā galā 100 mm ārpus bojājuma zonas un
piestiprinot paredzētajā veidā.
Piesardzības pasākumi
Servistrip AK 205 būs piemērots lielākajai daļai
laika apstākļu, bet stiprs lietus vai ilgstoša mērcēšana ūdenī liks joslai izplesties. Ja tas notiek, tai
būs jāļauj nožūt vai tā ir jānožāvē, izmantojot karstā gaisa pistoli, pirms atļaut veikt betonēšanu.

Veselība un drošība

Par Servistrip AH 205 vai Secura skavām ar likumu nav pieprasīta Materiālu drošības datu lapa.
Veselības un drošības jautājumu sakarā attiecībā uz šiem izstrādājumiem lūdzam sazināties ar
Grace Construction Limited.
Attiecībā uz Pak Adhesive pirms lietošanas izlasiet izstrādājuma etiķeti un Materiālu drošības
datu lapu (MSDS). Lietotājiem jāievēro visas riska un drošības frāzes.
MSDS var iegūt no Grace Construction Products
vai no mūsu mājas lapas www.graceconstruction.com.

наполнитель Grace Filler и герметик.
Тип зависит от диапазона перемещения

Servistrip AH 205
darba šuvē
Servitite AT 200

Secura clip

Servistrip AH 205 piestiprināts pie Aervitite AT
200 pie kompensācijas šuvēm.

Attēlotās detaļas ir tikai simboliskas ilustrācijas, un
nevis darba zīmējumi. Ja jums ir nepieciešama palīdzība ar darba zīmējumiem un papildus tehniskiem
ieteikumiem, lūdzam sazināties ar Grace Tehnisko
Dienestu.

NBS Specifikācijas pants
Skat. E40 310. punktu

apmeklējiet mūsu mājas lapu www.graceconstruction.com
Adcor, Aerofil, BETEC, Bituthene, Hydroduct, Insupak, Korkpak, Paraflex, Paraseal, Preprufe, Procot, Servicised, Servidek, Servigard, Servijoint, Servimastic, Servipak,
Servirufe, Serviseal, Servistrip, Servitite, Vertigard un Vertiseal ir reģistrētas W R Grace & Co.-Conn. preču zīmes.
Adprufe, Armourtape, Bitushield, Bitustik, Bitutape, Hydropaste, Pak Adhesive, PVC Edgetie, Serviband, Serviflex, Servitape, Slipstrip un Solarshield ir W R Grace &
Co.-Conn. preču zīmes.
Sniegtā informācija balstās uz datiem un zināšanām, kas tiek uzskatītas par pareizām un precīzām un tiek piedāvātas lietotāja ievērībai, izpētei un pārbaudei. Tā kā mēs nespējam kontrolēt lietošanas apstākļus, mēs
negarantējam iegūtos rezultātus. Lūdzam izlasīt visus paziņojumus, ieteikumus vai norādījumus kopā ar mūsu realizācijas noteikumiem, ieskaitot tās ierobežotās garantijas un kompensācijas, kas tiek piemērotas
mūsu piegādājamajai produkcijai. Neviens paziņojums, ieteikums vai norādījums nav domāts jebkurai lietošanai, pārkāpjot vai aizskarot trešās personas likumā noteiktās saistības vai jebkuras tiesības.
Nodrošinātas autortiesības 2006. Grace Construction Product Limited.
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