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MASTERTUBE “YELLOW”
konstrukciju šuvju blīvēšanai

Konstrukcijas šuvju blīvēšanas tehnoloģijai ir izvirzītas augstas prasības.
MASTERTUBE ‘YELLOW’ nodrošina drošu un permanentu hermetizāciju horizontālām un vertikālām

betona konstrukciju šuvēm pret ūdeni, kas rada vai nerada hidrostatisko spiedienu.

/attēls/
MASTERTUBE ‘YELLOW’

MASTERTUBE ‘YELLOW’ ir perforēta PVC plastikāta šļauka.
Injekcijas šļauku var iestrādāt gan kā primāru, gan sekundāru blīvējumu.
Šļaukas profila forma un struktūra nodrošina betona konstrukciju šuvju vienmērīgu aizpildīšanu ar
piemērotu injekcijas materiālu permanentam un drošam blīvējumam pret šķidrumiem un gāzēm.
MASTERTUBE ‘YELLOW’ ir ideāla vienreizējai PUR sveķu injekcijai.

Tehniskā specifikācija:

Artikula numurs: 030400

Ķīmiskā bāze: PVC šļauka

Krāsa: Dzeltena

Ārējais diametrs: Apm.12mm

Iekšējais diametrs: Apm.6 mm

Izejas atveres: aprīkotas ar vārstu funkciju

Svars: Apm. 0.11 kg/m
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Ruļļa svars: Apm. 11.20 kg

Iestrādāšanas temperatūra: Atkarībā no injekcijas materiāla,
Apm. No +6 °C līdz +40 °C

Testa sertifikāts / novērtējums: General Building Supervisory
Testa sertifikāts (AbP)
MFPA Lepzig
Nr. P-SAC 02 / 5.1 /15-351

Ūdens necaurlaidība
spiediena ietekmē : Līdz maksimāli 2 bāriem (20 m ūdens stabs)

Piemērots mainīgu ūdens
līmeņu zonās: Jā

Atbilst: Ekslpuatācijas klasei A, stresa klasēm 1 un
2 saskaņā ar Ūdens necaurlaidības vadlīnijām
/WU – water impermeability- guideline/

Iepakojums: 1 rullis ar 100 m

Uzglabāšana: Uzglabāt nebojātā un neatvērtā oriģinālā
iepakojumā sausā vietā, pasargātā no tiešiem saules
stariem.

Utilizācija: Var izmantot municipālās atkritumu izgāztuves vai
atkritumu dedzināšanas rūpnīcas atbilstoši vietējiem
atkritumu utilizācijas noteikumiem.

Pielietošana:

MASTERTUBE “YELLOW” parasti lieto konstrukciju šuvju blīvēšanai monolītās betona
konstrukcijās gruntsūdeņu līmenī.
Instalējot betona konstrukciju šuvēs ar atbilstošu injekcijas materiālu, MASTERTUBE ‘YELLOW’
nodrošina permanentu un drošu hidroizolāciju.
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Pateicoties mūs plašajam montāžas un injekciju piederumu sortimentam, MASTERTUBE
“YELLOW” piedāvā lietotājiem vienkāršu un sistēmisku iestrādi.

Instalācija: MASTERTUBE ‘YELLOW’ tiek instalēts tādā pašā veidā kā
MASTERTUBE injekciju šļauka.

/attēls/                                       Produkts tiek piegādāts 100 m rullī.
Izmantojiet asu instrumentu, lai nogrieztu šļauku vajadzīgajā
garumā.
Viens injekcijas šļaukas  gabals nedrīkst būt garāks par 8 m.

/attēls/                                    Kad šļauka ir sagriezta vajadzīgajos gabalos, ieskrūvējiet
pilnībā šļaukā attiecīgos savienotālelementus (cik vien dziļi
var ieskrūvēt) – attēlā parādīti injekciju uzgaļi.

/attēls/                                    Ievietojiet šļauku centrāli konstrukcijas šuvē, armatūras iekšpusē.
Ņemiet vērā,  lai  attālums gar malām būtu 10 cm.

Konstrukciju šuves virsmai jābūt tīrai, līdzenai, bez raupjuma, defektiem un
brīvai no nepiesaistītām daļiņām.

/attēls/                                     Šļauku var piestiprināt ar metāla klipšiem  (manuāli vai ar
naglotāju).
Attālumi starp stiprinājuma klipšiem nedrīkst pārsniegt 15 cm.
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/attēls/                        Šļauku alternatīvā veidā var piestiprināt ar plastmasas klipšiem, vai
iespiežot svaigā betonā, vai ar āmuru iedzenot 8 mm izurbtā dziļumā.
Attālumi starp stiprinājuma klipšiem nedrīkst pārsniegt 15 cm.
Šļaukai jābūt nepārtrauktā saskarē ar betonu un tai nedrīkst ļaut
saslīdēt.

/attēls/                     Vienam aiz otra novietotiem  šļaukas gabaliem jāpārklājas par vismaz 20 cm,
lai nodrošinātu nepātrauktu šuves injekcijas procesu.

/attēls/                     Visus izliekumus, virzoties  uz priekšu,  jāveic ar pietiekamu liekuma rādiusu, lai
nesabojātu šļauku  un neierobežotu kopējo injekcijas plūsmu.
Minimālais rādiuss ir 5 cm.

Injekciju un  ventilēšanas uzgaļus var  uzglabāt kastēs, vai arī ir alternatīvs veids, piestiprinot šļaukas galu
pie pašas armatūras ar stiprinātājiem.  Uzglabāšanas kastes un stiprinātājus jānovieto tā, lai tie būtu
viegli sasniedzami pēc kārtas sekojošu injekcijas procedūru laikā (ņemiet vērā augstās grīdu
konstrukcijas).

Pēc betona iekonservēšanas sveķus var injicēt caur stiprinājumiem vai injekciju uzgaļiem.

Aksesuāri:

Skatīt mūsu produktu asortimentu
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Drošums:

MASTERSTOP SK nesatur bīstamas vielas un nerada problēmas attiecībā uz apstrādi un
pielietošanu. Ciktāl mums zināms, tā nesatur vielas, kas būtu kaitīgas gruntsūdeņiem, vai varētu
izraisīt veselības problēmas, vai alerģiskas reakcijas lietotājam, kurš veic instalēšanu, tomēr mēs
iesakām ievērot atbilstošu higiēnu instalācijas laikā, galvenokārt mazgāt rokas  pirms katras
ēdienreizes.
Ugunsgrēka gadījumā savienotājaģents, kas ietilpst MASTERSTOP SK sastāvā, var radīt zemas
temperatūras karbonizējošas gāzes, kas ir kaitīgas veselībai un var izliesmot. Tomēr materiāls ir
pašdzēsošs un deg vienīgi pie pietiekami spēcīgas liesmas.

Pamata principi:

Visas dimensijas un informācija šajā datu lapā atspoguļo veikto laboratorijas pārbaužu
rezultātus.
Novirzes no vērtībām, kādas nosaka laboratorijas pārbaudes, var būt iespējamas vides un
ekspluatācijas apstākļu dēļ, kas atrodas ārpus mūsu kontroles.
Dati šajā datu lapā ir attiecināmi vienīgi uz produktu, ko mēs piegādājam.
Produkta dati atbilst tikai Vācijas specifikācijai.  Šeit nav ņemtas vērā iespējamās novirzes, kādas
specifiski pastāv valstī.

Saistību atruna
Šī tehniskā informācija atspoguļo mūsu pašreizējās zināšanas par MASTERSTOP SK. Tā ir domāta tikai un vienīgi lietotājiem. Tā
kā mums nav zināmi paredzētie lietošanas veidi un apstrādes apstākļi, katra lietotāja atbildībā ir rūpīgi pārbaudīt, vai produkts
atbilst paredzētajiem mērķiem.  Dažādo komponentu un darba apstākļu dēļ, kādi pastāv instalēšanas vietā, MASTERTEC nevar
sniegt nekādas garantijas par darba rezultātu.  Pretenzijas, kas radušās jebkādu tiesisku attiecību rezultātā, var tikt atzītas
vienīgi ļaunprātīga nolūka vai rupjas neuzmanības gadījumā, neatkarīgi no šeit sniegtiem paziņojumiem vai verbāliem
ieteikumiem. Tādā gadījumā lietotājam jāpierāda, ka viņš/viņa ir rakstiski iesniedzis/usi MASTERTEC visu pieprasīto informāciju,
lai korekti un savlaicīgi novērtētu instalēšanas situāciju. Jāņem vērā attiecīgā produkta specifikācijas dati vai turpmākā attīstība.
Sniedzot šo informāciju, MASTERTEC nolūks nav pārkāpt trešo personu tiesības. Katrā situācijā tiek izmantota jaunākā datu lapa.
Mūsu attiecīgie pārdošanas un piegādes noteikumi un nosacījumi ir saistoši.
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