Toote infoleht

SABA MS Floor SL

self-levelling sealant for floors
isetasanduv hermeetik põrandatele

Kirjeldus
SABA MS Floor SL (Self-Levelling) on isevalguv, püsivalt elastne, (õhu) niiskustahenev, MS-polümeeri baasil hermeetik
ühenduskohtade, põrandapragude ja paneelipragude täitmiseks (ka niisketes ruumides). SABA MS Floor SL on isetasanduv ja kohe
paigaldatav otse liitekohtadele.
Kasutusvaldkond
SABA MS Floor SL on sobilik kasutamiseks erinevates ehituskonstruktsioonides, elamute ja keskkonnaprojektide haldamisel ja
renoveerimisel, nagu näiteks:
• liitekohtade täitmiseks mille kallak on < 2%
• põrandate ja rõdude hermetiseerimine
• betoonpõrandatesse tekkinud pragude, lõigete ja üleminekute täitmiseks, vetthülgavate pindade nõudeid järgivatel pindadel
• garaaźides, laohoonetes ja tootmispindadel, mis peavad järgima vetthülgavate pindade ohutusnõudeid (Dutch Soil Protection
Guidelines for Business Activities)
• liikluselementide nagu perroonide ja ringteede tihendamiseks
Eelised
• isetasanduv, ei vaja viimistlust
• vastupidav maanteesooladele, nõrkadele hapetele ja
kemikaalidele
• vastupidav õlireostusele kui järgitud on
keskkonnanõudeid.
• kõrge kulumiskindlus

•
•
•

UV-kindel, väga vastupidav vananemisele
CE tähis EN 14188-2, klass A & EN 15651-4, Type PW
25LM INT-EXT
sertifikaadid: ISEGA (koos HACCP)

Kasutusjuhend
Toote kasutamise ja pindade eeltöötlemise juhised on saadaval infolehtedel ja eeltöötlemise tabelites tootja kodulehel www.saba.nl
Tehnilised andmed
põhikoostis

MS-polümeer, niiskustahenev

tihedus (EN 542)

umbes 1.390 kg/dm3

tahenemine

umbes 100%

puutekuiv (23 °C, 50% RLV)

umbes 30 minutit

kasutuskuiv (23 °C, 50% RLV)

umbes 3 mm/24 tundi

kõvadusklass A (EN ISO 868)

umbes 30

max lubatud deformatsioon (ISO 11600)

umbes 25%

100% venitamise korral (EN ISO 8339)

umbes 0,5 N/mm2

pinevusjõud (Fmax) (EN ISO 8339)

umbes 0,7 N/mm2

venimine rebenemiseni (EN ISO 8339)

umbes 255 %

töötemperatuur

min. + 5 °C to max. + 35 °C

ladustamistemperatuur

min. + 5 °C to max. + 25 °C

temperatuuritaluvus

min. - 40 °C to max. + 100 °C

pinnatemperatuur

min. + 5 °C to max. + 35 °C

Tellimise informatsioon
pakend

mastiks

sisu

600 ml (sisaldab 15 ühikut)

värvus

hall (RAL 7036)

must (RAL 9011)

artikkel nr.

101029 AAN

101066 AAN

säilivusaeg

9 kuud (avamata pakendis)
Teised pakendid ja värvid tellimisel. Suurte pakendite puhul säilitusaeg võib erineda

Soovitused ohutuseks
Põhjalikumad ohutussoovitused leiate SABA Safety Data Sheet andmelehelt.
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