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1. TOOTE NIMI
FlexMaster Crack Sealant/elastne külmalt
paigaldatav bituumen-praohermeetik
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
FlexMaster Crack Sealant praohermeetik
on ühekomponentne, polümeermodifitseeritud asfaltemulsioon
praohermeetik.
FlexMaster on kõrgekvaliteediline
praohermeetik, mis on külmalt
pealekantav, kuid millel on kuumalt
pealekantava prao- ja vuugihermeetiku
elastomeersed omadused. FlexMaster-il
on silmapaistev elastsus madalatel
temperatuuridel.FlexMaster annab
kuumalt pealekantava hermeetiku
kvaliteedi külmalt pealekantava
hermeetiku paigalduse ohutusega.
Kasutusala: FlexMaster Crack
Sealant on mõeldud kuni 1,3 cm laiuste
asfaltsillutise pragude täitmiseks.
Koostis: FlexMaster CrackSealant on
elastomeer, ühekomponentne, polümeermodifitseeritud asfalt emulsioon
praohermeetik. Mineraalseid täiteaineid on
lisatud kohesioonitugevuse
suurendamiseks.
Suurused: FlexMaster Crack Sealant on
saadaval 3,78 l(4,5 kg) ja 18 l(21,5 kg)
konteinerites.
Värvus: kuivanuna must.
Piirangud: FlexMaster CrackSealant-it ei
paigaldata kui temperatuur võib langeda
alla 10°Cpaigaldamise ajal või 24 tundi
pärast paigaldamist.

4. TEHNLISED ANDMED
Keskkonnanõuded:
FlexMaster Crack Sealant on
keskkonnaõbralik ja ohutu bituumenemulsioonibaasil praohermeetik, mis
sisaldab vähem kui 150 grammi liitri kohta
lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC).
Füüsikalised/Keemilised omadused:
FlexMaster Crack Sealant vastab järgmistele
materjalinõuetele ja testitud vastavalt ASTM
D140, ASTM D466, ASTM D529, ASTM
D2939, ASTM D244, ASTM D597, ASMT D5249, ASTM D5329, ASTM
D36-95, ASTM D113, ASTM D3583,
ja ASTM D3236. (vaata allolevat tabelit)

5. Paigaldamine

Praod peavad olema mustuse ja prahivabad,
taimestikuvabad enne praohermeetiku
paigaldamist.
Paigaldamine: FlexMaster Crack Sealant
Võib kallata kanistrist suure kannuga või
kasutada motoriseeritud pumpa. Soovitatav
on materjali kohendada aluspinnaga
nakkumise parendamiseks. Tööriistad:
Segage meterjal korralikult. FlexMaster
Crack Sealant on kasutusvalmis materjal.
Ärge lahjendage.
Kallake FlexMasterCrack Sealant pragudesse
ja tasandage sillutise tasapinnaga. Materjal
peab kuivama enne liiklusele avamist.
Materjali kulunormi arvutamine:
Materjali kulub vastavalt prao sügavusele ja
laiusele. Tavaliselt kulubFlexMaster
Crack Sealant hermeetikut umbes
0,1 – 0,2 kg/jm.
Ettevaatusabinõud:
Pinna ja õhutemperatuur peab olema üle 10°
C paigaldamise ajal ja 24 tundi peale
paigaldamist. Hoida lastele kättesaamatus
kohas. Mitte säilitada külmumistemperatuuril

6. SAADAVUS

Saadavus: FlexMaster Crack Sealanton
saadaval läbi üleriigilise tootjate ja
paigaldajate võrgustiku. Täpsema info saab
teile lähimaSealMaster paigaldajalt.
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Keemilised&füüsikalised omadused
Penetratsioon(150gr/5sec)......................................................................50-80
elastsus ....................................................................... ............................. >50%
voolavus t e m p e r a t u u r i l 60C<5mm
pehmenemistäpp...................................................................................>65,5 C
nõtkus@25C........................................................................................>30cm
nakkumine@-6,6C(1”Mandrel)..............................................................läbitud
Erikaal .......................................................................................................1.10
Sobivus asfaldiga................................................................................... sobib
mittelenduvaid(%)..............................................................................60%min
tuhk(mittelenduv)...............................................................................18%min
k.kuivamisaeg...................................................................sõltub kihi paksusest
nakkuvus ja veehülgamine.................................................nakkub, hülgab vett
kuumataluvus....................................................................ei mullita ega laineta
elastsus.............................................................................. ei mõrane ega kooru
löögikindlus..........................................................ei pudene, mõrane, kooru

7. GARANTII
SealMaster® garanteerib, et
FlexMasterCrack Sealant hermeetik vastab
tabelis 4 väljatoodud keemilisele
koostisele 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.
Toote täielik info, materjalide ohutuse
infolehed, tehnilise abi küsimused on
saadaval tootja kodulehel.
Kohalik paigaldaja annab iga objekti
iseärasusi arvestavad soovitused ja
konkreetsemad juhised.

