Toote infoleht

SABA MS Floor
Thixotropic sealant for floors
Tiksotroopne põrandate hermeetik
Kirjeldus
SABA MS Floor on tiksotroopne, ühekomponentne, püsivalt elastne, niiskusel ja õhuniskusel kõvenev, MS polümeeri baasil
hermeetik vetthülgavate põrandate ühendusvuukide täitmiseks.
Kasutusvaldkond
SABA MS Floor on sobiv erinevate ehituskonstruktsioonide hermetiseerimiseks, elamuehituse ja keskkonnaprojektide
hoolduseks ja uuendamiseks. Kasutusobjektideks on näiteks:
 rõdude ja põrandate hermetiseerimine
 betoonpõrandate pragude, sisselõigete ja läbiviikude hermeetik
 garaaźide, laohoonete ja tootmispindade alad, kus kehtivad vetthülgavate põrandate ohutuse ehitusnõuded (Dutch Soil
Protection Guidelines for Business Activities)
 tootmishoonetes ja garaaźides hüdrauliliste tõstukite, platvormide, ühenduste ja läbiviikude tihendamiseks
 betoonist rennide vuukimiseks ja rennide omavaheliseks ühendamiseks
 erinevate liiklusobjektide nagu perroonide ja ringteede tihendamiseks
Eelised
 tiksotroopne
 vastupidav maanteesooladele, nõrkadele hapetele ja
kemikaalidele
 vastupidav kergematele õlireostustele kui järgitud on
vastavaid keskkonnanõudeid
 suur 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
Kasutusjuhendid ja pindade eeltöötluse juhendid leiab vastavatelt infolehtedelt ja eeltöötlemise tabelitest.
Tehnilised andmed
põhikoostis

MS polümeer, niiskustahenev

tihedus (EN 542)

umbes 1.440 kg/m3

pindmiselt kuiv (23 °C, 50% RLV)

umbes 15 minutes

kasutuskuiv (23 °C, 50% RLV)

umbes 3 mm/24 hours

Hardness in Shore A (EN ISO 868)

umbes 25

Max. lubatud deformeerumine (ISO 11600)

umbes 25%

Modulus at 100% elongation (EN ISO 8339)

umbes 0,4 N/mm2

pinevusjõud (Fmax) (EN ISO 8339)

umbes 0,5 N/mm2

venivus rebenemiseni (EN ISO 8339)

umbes 250%

töötemperatuur

min. + 5 °C to max. + 35 °C

ladustamistemperatuur

min. + 5 °C to max. + 25 °C

temperatuuritaluvus

min. - 40 °C to max. + 90 °C

pinnase temperatuur

min. + 5 °C to max. + 35 °C

Tellimise informatsioon
pakend

vorst

kogus

600 ml (sisaldab 15 ühikut)

värvus

hall (sarnaneb RAL 7036)

must (sarnaneb RAL 9011)

artikkel nr.

100805 AAN

100510 AAN

säilivusaeg

12 kuud (avamata pakendis)
Teised pakendid ja värvid telimisel. Ladustamise aja pikkus sõltub pakendi suurusest

Soovitused ohutuseks
Põhjalikumad ohutussoovitused leiate SABA Safety Data leheküljelt.
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