Toote infoleht

SABA Crackfill

2- c o m p o n e n t s e l f - l e v e l l i n g c o a t i n g
2-komponentne isetasanduv kattematerjal
Kirjeldus

SABA Crackfill on 2-komponentne, isetasanduv pinnakattematerjal epoksiid polüsulfiidi baasil.

Kasutusvaldkond

SABA Crackfill on mõeldud eelkõige pealmise kihina staatiliste ja dünaamiliste ehituspragude katmiseks ja parandamiseks,
ühendused, mis kergelt liiguvad ja praod mis moodustuvad betoonis ja ujuvatel liivtsementpõrandatel spontaanselt. SABA Crackfill
on samuti kasutatav SABA Double Joint system kahekomponentse aine püstoliga, mis võimaldab veelgi kiiremini parandada
katkimurenenud pindasid.

Eelised
•
•
•
•
•

•
•
•
•

vastupidav mehhaanilistele
koormustele
kulumiskindlad omadused
isetasanduv
suurepärane nakkuvus
betooniga
kergelt elastne

ei sisalda lahusteid
ülevärvitav
sildab pragusid
vastupidav enamikule kemikaalidest
(täpsema loetelu saab SABA esindajalt)

Kasutusjuhend

Täpsema info paigaldamise ja pindade eeltöötlemise kohta leiab SABA infolekelt ja eeltöötlemise tabelitest
www.saba.nl

Tehnilised andmed
Komponent A

Komponent B

põhikoostis

epoksiid

polüsulfiid/amiin

viskoossus (ISO 3219)

umbes 75 mPa.s

umbes 900 mPa.s
3

tihedus (EN 542)

umbes 1,580 kg/m

umbes 1,140 kg/m3

tahkained

100%

100%

pealekandmise aeg (20 °C)

umbes 2 tundi

polümeriseerumise aeg

umbes 12 tundi

(23 °C, 50% RH)
lõplik tugevus (23 °C, 50% RH)

umbes 7 päeva

Shore D hardness scale (EN ISO 868)

umbes 40

pinevusjõud (DIN 53455)

12 N/mm²

Venimine katkemiseni (DIN 53455)

umbes 30%

pealekandmise temperatuur

min. + 10°C kuni max. + 35°C

säilitus temperatuur

min. + 5°C kuni max. + 25°C

temperatuuritaluvus

min. - 40°C kuni max. + 100°C

Tellimise informatsioon
pakend
sisu
värvus
artikkel nr.
säilitusaeg

komplekt (A + B komponent)
2 litres (koosneb 2 ühikust)
hall
100270 ABG
18 kuud (avamata pakendis)

6 liitrit (koosneb 1 ühikust)
hall
100270 ABE

Teised värvused ja pakendid tellimisel. Suuremete pakendite puhul säilivusaeg võib olla erinev.

Põhjalikumad ohutussoovitused leiate SABA safety andmelehelt.
SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo

PO Box 3 NL-7090 AA Dinxperlo

T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89

E info@saba.nl www.saba.nl

Our recommendations and operating instructions are based on the current state of the art of knowledge and technology. Buyers and users must assess our products themselves
in terms of the desired application and requirements. We are not liable if our products are used without due consideration of our recommendations and/or operating instructions.
Furthermore the General Terms & Conditions of SABA Dinxperlo BV apply to our recommendations and operating instructions and the delivery of our products.
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