E-Z Stir

Asphalt Based Pavement Sealer
1. TOOTE NIMI
E-Z Stir Asphalt BasedPavement Sealer/bituumenpõhine sillutise hermeetik
2. TOOTJA
ThorWorks Industries, Inc.
2520 S. Campbell St.
Sandusky, OH 44870
SealMaster omab tootjate ja tarnijate võrgustikku.
Esindajad Baltikumis:
Stradacon OÜ, tel +372 511 0168
info@stradacon.ee ; www.stradacon.ee
OR Logistics OÜ, tel +372 65 60 466
info@orl.ee
3. TOOTE KIRJELDUS & EELISED
E-Z Stir on kasutusvalmis savi-modifitseeritud asfaltemulsioon sillutise hermeetik, mis on tugevdatud liivaga. E-Z
Stir om mõeldud asfaltkatte kaitsmiseks ja uuendamiseks.
Kasutusala: E-Z Stir on mõeldud asfaltsillutiste uuendamiseks ja kaitsmiseks. Parklad,lennujaamad, sõiduteed,
kaubanduskeskused, maanteed jne
Koostis: E-Z Stir on liivatäidisega kasutusvalmis savi-stabiliseeritud asfaltemulsioon sillutise hermeetik, mida on
tugevdatud eriliste koostisainetega, mis suurendavad nakkumist ja vastupidavust.
Suurused: E-Z Stir on saadaval, 18,9 liitristes (25,4 kg) ämbrites.
Värvus: E-Z Stir säilitab kuivades sügavmusta värvuse.
Piirangud: E-Z Stir ei ole soovitav paigaldada kui temperatuur võib langeda alla 8°C paigaldamisel või sellele
järgneva 24 tunni jooksul.
4. TEHNILISED ANDMED
E-Z Stir vastab kohalikele ASTM D-2939 standarditele.
Keskkonnanõuded: E-Z Stir ei sisalda asbesti. E-Z Stir on keskkonnasõbralik vee baasil sillutise hermeetik, mis
sisaldab vähem kui 50 grammi liitri kohta orgaanilisi lenduvaid osakesi ( volatile
organic content (VOC)).
Füüsikalised/keemilised omadused: E-ZStir on kõrgekvaliteediline sillutise hermeetik, mis vastab järgmistele
materjali nõuetele ja on testitud vastavalt ASTM D 140, ASTM
D 466, ASTM B117, ASTM D 529, ASTM
D 2939, ja ASTM D244 katsetustele
(vaata allolevat tabelit)
5. PAIGALDAMINE
Aluspind peab olema puhas, lahtiste osakeste ja mustusevaba. Sillutise parandustööd peavad olema tehtud
sobiva kuuma või külma asfaldiseguga. Praod tuleb täita SealMaster kuumalt kallatava või külmalt kasutatava
praotäitega. Mustuse, õli ja bensiini plekid tuleb töödelda SealMaster Petro Seal™ võiPrepSeal™.
Tööriistad: E-Z Stir paigaldatakse pritsimasinaga või
motoriseeritud sahk-laoturiga, mis on võimeline ka liivakihiga katma. Masinal on segamismehhanism, mis tagab
materjali ühtlase konsistentsi kogu töö vältel. Mehhaniseeritud laoturil peaks olema vähemalt kaks spaatli/saha
seadeldist (üks teise taga) et tagada segu piisav jaotus ja nakkumine bituumenpõhise aluspinnaga. Käsilaotureid
ja harju võib kasutada kohtades, kus motoriseeritud tööriistad ei ole otstarbekad.
Segamine ja pealekandmine: E-Z Stir on kasutusvalmis toode, mis sisaldab liiva. Lihtsalt segage materjal ja
paigaldage.
Materjali kulunorm: Paigaldage E-Z Stir vahekorras 0,6 kuni 1,2 kg/m2 kihi kohta
Materjali kulu võib olla suurem kui aluspind on vana ja poorne.

Ettevaatusabinõud: Pinnase ja õhutemperatuur peab olema vähemalt 8°C. Temperatuur ei tohi langeda alla
8°C paigaldamise ajal ega sellele järgneva 24 tunni jooksul.
Avamata pakendeid ei tohi säilitada külmumistemperatuuril.
KEEMILINE&FÜÜSIKALINE ANALÜÜS
TEST

OMADUS

TULEMUS

materjal

materjal peaks olema ühtlane
mõõduka segamise tulemusena

LÄBITUD

-mittelenduvaid osakesi%

53 miinimum

LÄBITUD

-mitteleduvaid tuhaosakesi%

40-65

LÄBITUD

-erikaal 25°C

1.30 miinimum

LÄBITUD

kuivamisaeg

8tundi maksimum

LÄBITUD

nakkumine&veehülgamine

nakkub ja hülgab vett

LÄBITUD

kuumuse taluvus

ei mullita ega veni

LÄBITUD

elastsus

ei pudene

LÄBITUD

löögikindlus

ei pudene ega pragune

LÄBITUD

keemilised&füüsikalised om

6. GARANTII
SealMaster garanteerib, et E-Z Stir vastab tabelis 4 toodud keemilistele ja füüsikalistele omadustele.
Sel tootelehel olevad väited on eeldatavalt tõesed ja korrektsed ja nad on mõeldud juhendina heakskiidetud
paigaldajale. Kuna inimtöö, ilm, aluspind, sillutise seisund, kasutatud tööriistad ja teised tegurid ei ole tootja
kontrolli all, siis tootja annab garantii ainult materjalile, mis on sihipäraselt ja tootetehniliselt paigaldatud ning
toote ostja ja kasutaja garantii on limiteeritud ainult toote ümbervahetamise väärtuses. Tootja garantiisse ei
kuulu mistahes kaudsed garantiid toote kaubanduslikkuse või otstarbekohasuse kohta. Garantii ei kehti
mitmekihilistel objektidel, kui aluspindades on kasutatud teiste tootjate materjale.
Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed, tehnilise abi küsimused on saadaval tootja kodulehel.
Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi arvestavad soovitused ja konkreetsemad juhised.
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