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Prezentare Generală

Fișă tehnică

Oprește scurgerile de apă
Setare foarte rapidă și regulată
Lucrabilitate superioară
Ușor de aplicat și economic

DESCRIEREA PRODUSULUI
Fibre-Patch WP rezolvă problemele legate de scurgerile de
apă, pentru:

Subsoluri și ziduri de sprijin

Guri de vizitare

Îmbinări ale țevilor de beton

Tuneluri, pasaje subterane, rezervoare

Piscine și fundații
Compoziţie şi Materiale:
Fibre-Patch WP este un amestec de ciment Portland și
ciment cu aluminat de calciu, silică și aditivi speciali.
Compoziția aceasta permite o setare rapidă a materialului și
obținerea unei rezistențe foarte mari, care oprește scurgerile
de apă.

Limite:
Fibre-Patch WP este un material cu setare rapidă. În condiții
normale, trebuie aplicat la 5 minute după aplicare. Materialul
nu se aplică atunci când se așteaptă temperaturi sub 4° C în
următoarele 24 de ore sau când ploaia este iminentă. La
temperaturi sub 10° C, folosiți apă caldă. Temperaturile
ridicate vor accelera setarea.
Sănătate și securitate
Fibre-Patch WP nu este toxic și nici inflamabil. Pielea poate
fi sensibilă la ciment, de aceea se recomandă purtarea
mănușilor de cauciuc. Evitați contactul cu ochii și contactul
prelungit cu pielea. Dacă acestea se întâmplă, spălați imediat
cu apă din abundență.
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!
Pachetare
Fibre-Patch WP este un material unicomponent, livrat în
saci de 22,7 kg.
Randament
Fibre-Patch WP dezvoltă 13,1 L.
Culoare
Gri închis.
Depozitare și transport
Dacă este depozitat în saci într-un loc uscat, rece, ferit de
umezeală și lumina directă a soarelui, valabilitatea
materialului este de 12 luni.

Fibre-Patch WP

pag. 1 din 2

Date tehnice
Setare finală
Rezistența la compresiune
2 ore
5,5-7,5 Mpa
24 ore
19,3-20,6 Mpa
1 zi
31,0-33,1 Mpa
28 zile
37,9 Mpa

Sub 5 minute
800-1100 psi
2000-3000 psi
4500-4800 psi
5500 psi

Pregătirea suprafeței
Toate zonele de reparat trebuie curățate de murdărie și praf.
Degajați toate găurile și fisurile și ciopliți-le în formă de V.
Mixarea
Amestecați aproximativ 4-41/2 părți Fibre-Patch WP cu 1
parte apă, pentru a obține consistența unui chit. Amestecați
doar cantitatea de material pe care o veți folosi la 5 minute
după mixare.
Aplicarea
Aplicați Fibre-Patch WP de sus în jos, menținând o presiune
ușoară, până când materialul începe să se întărească și
scurgerea se oprește.
Întărirea
Materialul nu necesităinstrucțiuni speciale de întărire.
Curățarea
Toate sculele trebuie curățate cu apă imediat după folosire.
Materialul întărit trebuie îndepărtat mecanic.
Livrare și costuri
Fibre-Patch WP este livrat în întreaga lume. Contactați
Gemite RO pentru detalii.
Mentenanță
Nu este necesară.
Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de înlocuire
limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi Gemite
RO.
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