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Deck-Seal 100
Membrană de impermeabilizare

Prezentare generală

Fişă Tehnică
Limitări:
Betonul proaspăt trebuie să fie maturat şi uscat cel puţin 7
zile în condiţii normale, înaintea aplicării membranei. DeckSeal 100 trebuie aplicat pe un substrat pregătit
corespunzator, la temperaturi mai mari de 4o C şi în perioade
în care precipitaţiile nu sunt iminente.

Membrană autoadezivă;
Aderenţă superioară;
Ramforsată, nu necesită protecţie;
Flexibilitate superioară la temperatură scazută;
Durabilitate superioară;
Rezistenţă la îngheţ/dezgheţ;
Aplicare uşoară şi rapidă;
Sensibilitate scăzută la umiditatea substratului;
Nu necesită surse de căldură la aplicare.

NU LĂSAŢI MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Întrebuinţări:
Deck-Seal 100 este o excelentă membrană compozită pentru
impermeabilizare, destinată suprafeţelor de mortar sau de
beton.
Deck-Seal 100 poate fi folosită la contrucţiile noi sau pentru
proiectele de reabilitare.
Deck-Seal 100 conferă o impermeabilizare pe termen lung şi o
protecţie a oţelului de armare.
Compoziţie şi materiale:
Deck-Seal 100 este o membrană autadezivă, folosită în special
la protecţia suprafeţelor de mortar sau de beton.
Deck-Seal 100 are o grosime de 1,5 mm, constând dintr-un
poliester dur la interior, ramforsat cu fibră de sticlă, ce conferă
o rezistenţă ridicată la rupere şi la perforare.
Componentul SBS ce lipeşte membrana asfaltică oferă o
aderenţă ridicată la suprafaţa de beton. Stratul de adeziv
elastic şi lipicios este acoperit cu o folie ce se îndepărtează
imediat înaintea instalării.
Membrana este autoadezivă şi aplicabilă la rece. Nu aveți
nevoie de alţi adezivi, de căldură sau de echipamente
specializate în timpul lipirii.

Ambalare:
Membrana Deck-Seal 100 este furnizată în role de 18,6 m2,
cu o lungime de 20,3 m şi o lăţime de 0,92 m. Rola de
Deck-Seal 100 cântăreşte 27,6 kg.
Deck-Seal 100 este pachetat la 20 de role pe palet.
Acoperire:
Calculul real de acoperire trebuie să ţină cont de gradul de
suprapunere.
Depozitare si transport:
Paleţii cu membrane nu trebuie stivuiţi.
Date Tehnice:
Grosime
Rezistenţă la rupere
Elongaţie la rupere
Pliabilitate, 180o pe dorn de 25 mm
Flexibilitate la temperatură scăzută
Rezistenta la ruperea trapezoidală
Permeabilitate

1.5 mm
750 N / 5 cm
40.8 %
reuşită
neafectată
58 N x m
0.01 g/m2

Instalare:
Ghidul de specificaţii şi de instrucţiuni de aplicare conţine
toate informaţiile suplimentare specifice pentru fiecare tip
de aplicaţie, iar acestea trebuie respectate.
Pregătirea suprafeţei:
Suprafaţa de beton trebuie să fie uscată, curată, fără goluri
sau exfolieri, muchii ascuţite sau agregat vizibil care iese în
relief. Îndepărtaţi tot agregatul ce iese în relief.
Toate golurile de pe suprafaţă trebuie reparate cu FibrePatch ST sau cu mortare modificate cu Adi-Con BAAC.
Straturile de reparaţii trebuie lăsate să se matureze minim 7
zile, iar înaintea aplicării membranei, să fie uscate în
totalitate.
Dacă au fost utilizate forme de turnare, acestea trebuie
îndepărtate cât mai curând, pentru a permite betonului o
maturare corespunzătoare.
Imediat, înainte de aplicarea membranei, curăţaţi suprafaţa
pentru a îndepărta praful, mizeria şi resturile.
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Amorsare:
Amorsaţi întreaga suprafaţă cu Deck-Prime 100 într-o
proporţie de 0,25 – 0,70 L/m2, în funcţie de porozitatea
substratului. Primerul poate fi aplicat cu rola sau prin
pulverizare la presiune joasă.
Primerul are nevoie de o oră pentru uscare. Amorsaţi doar
suprafaţa ce va fi acoperită cu Deck-Seal 100 într-o zi de
lucru. Suprafeţele amorsate şi neacoperite în 24 de ore
necesită o nouă amorsare.
Metalul nu necesită o nouă amorsare, doar trebuie să fie curat,
uscat şi fără urme de grăsimi, ulei, mizerie, vopsea, rugină sau
alţi contaminanţi.
Pentru aplicaţii peste asfalt uscat sau peste mortare GEMITE
de tip Fibre-Patch ST sau modificate cu Adi-Con BAAC nu
este necesară amorsarea.
La temperaturi joase se va folosi Deck-Prime 200 pe bază de
solvent.
Drenarea şapelor,
tratamentul rosturilor
 Asiguraţi suprafeţei pante adecvate, canalizări şi scurgeri.


Aplicarea membranei Deck-Seal 100 trebuie începută
dinspre cel mai de jos punct, către cel mai înalt punct,
asigurând o suprapunere între membrane de minim 75
mm.



Aplicarea membranei se face asemănător cu cea a ţiglelor.



Gurile de scurgere pentru drenarea apei trebuie să aibă
deschiderile la nivelul şapei.



Înainte de aplicarea membranei, peste toate rosturile şi
crăpăturile ce depăşesc 5 mm în deschidere, se vor lipi
fâşii de membrană de 200 mm lăţime.



Toate rosturile de expansiune vor fi colmatate cu DeckSeal 100 Mastic.
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Plasarea membranei
Deck-Seal 100 se aplică prin îndepărtarea stratului protector de
pe suprafaţa lipicioasă şi aplicarea ei pe betonul amorsat.
Suprapuneţi imbinările între minim 64 mm şi maxim 150 mm.
Curburi şi detalii arhitecturale
La curburi – pentru a se asigura o anduranţă sporită –
membrana va fi protejată cu un strat de mortar cementuos.
Aplicaţi membrana, pe cât este posibil, lipită de curbură.
Peste membrană se va plasa un strat de mortar cementuos,
pentru protecţia acesteia, realizat cu Fibre-Patch ST sau cu
mortare modificate polimeric cu Adi-Con BAAC.
Toate muchiile de trecere de la mortarul de protecţie la
membrană vor fi sigilate cu Deck-Seal 100 Mastic, pe
lăţimi cuprinse între 13 şi 26 mm şi la o grosime de 3 mm.
Toate terminaţiile se vor sigila la sfârşitul zilei cu Deck-Seal
100 Mastic, utilizând o mistrie fină.
Suprafeţele din jurul drenurilor şi al scurgerilor trebuie
acoperite cu un strat dublu de Deck-Seal 100.
În aceste zone aplicaţi fâşii suplimentare deasupra lui DeckSeal 100, pentru evitarea distrugerii membranei în timpul
operaţiilor următoare de pavare.
Inspecţii şi reparaţii:
Înaintea turnării stratului final de beton, inspectaţi lucrarea
de impermeabilizare şi executaţi eventualele reparaţii
necesare. Dacă din erori de aplicaţie au apărut pungi de aer
sub membrană, tăiaţi membrana în jurul pungii, îndepărtaţi
materialul vechi şi reaplicaţi local Deck-Seal 100.
Protejarea membranei cu beton:
Stratul de beton ce va proteja membrana trebuie turnat cât
mai rapid după aplicarea de Deck-Seal 100.
Grosimea şi compoziţia stratului de beton sunt determinate
de condiţiile impuse de exploatare şi sunt responsabilitatea
proiectantului. Turnarea betonului nu se face imediat după
ploaie, ci doar când suprafaţa este uscată.
Precauţii:
Benzile de Deck-Seal 100 poziţionate deasupra rosturilor în
formă de T nu vor oferi o impermeabilizare corespunzătoare.
Consultaţi serviciul tehnic de la Gemite RO.

