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Mastic pentru asfalt cauciucat
Fișă tehnică

Prezentare Generală





Aderență excelentă
Uscare rapidă
Ușor de aplicat
Economic

Limite:
Deeck-Seal 100 Mastic nu este toxic, dar pielea poate fi
sensibilă la asfaltul cauciucat. Evitați contactul prelungit și
repetat cu pielea.
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

DESCRIEREA PRODUSULUI
Deck-Seal 100 Mastic este destinat să protejeze marginile
membranelor Deck-Seal 100 și Deck-Seal 200, peticele și
suprapunerile. În aplicările pe verticală, materialul trebuie
aplicat atât la marginile de jos, cât și la cele de sus.
Compoziţie şi Materiale:
Deck-Seal 100 Mastic este un mastic pe bază solvent, pentru
asfaltul cauciucat. Asigură o aderență excelentă pentru
membranele Deck-Seal 100 și Deck-Seal 200, betonul
structural, zidărie, lemn și piatră.

Culoare
Neagră.
Pachetare
Deck-Seal 100 Mastic este livrat în bidoane de 19 L.
Depozitare și transport
În recipiente închise, materialul are durata de valabilitate de 2
ani. Se depozitează la temperaturi de peste 4° C și sub 29° C.
Deck-Seal 100 Mastic nu este un material periculos pentru
transport. Trebuie ferit de condiții meteorologice
nefavorabile.
Randament
Cantitatea de Deck-Seal 100 Mastic folosită diferă de la caz
la caz. 3,8 L de material aplicat într-un șnur de 50 mm x 6
mm, asigură un șnur de 259 m liniari.
Culoare
Neagră.

-

Date tehnice
Proprietate
Greutate
Rezistența la forfecare
Elongație
Revenire
Timp complet de întărire
Vâscozitate #6, 20 rpm
Punct de aprindere
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Valoare minimă
1,03 kg/L
0,17 Mpa/26 psi
250%
95%
24-48 de ore
˂4.000
˃38° C

Aplicarea
Aplicați Deck-Seal 100 Mastic fie cu un pistol de silicon, fie
cu o mistrie. Dacă aplicați cu pistolul, ajustați șnurul cu
mistria la o grosime de 3 mm și o lățime de 13-25 mm.
Materialul se aplică liber în jurul protuberanțelor, scurgerilor
și altor zone care necesită peticiri. Acoperirea tipică pe
suprafețe nivelate este de 2,44 m2/L. Cantitatea va creste cu
aproximativ jumătate, pe suprafețe foarte rugoase. Curățați
uneltele cu alcool mineral sau dizolvant de vopsea la sfârșitul
fiecărei zile de lucru.
Livrare și costuri
Contactați Gemite RO pentru detalii.
Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de înlocuire
limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi Gemite
RO.
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