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MASTERSTOP SK
Bentonīta pašlīmējoša uzbriestoša lenta

MASTERSTOP SK domāts konstrukciju šuvju drošai hidroizolācijai, kā arī iestrādāšanai betona struktūrā
pret ūdens iekļūšanu. Lentas uzbriešana un uzbriešanas spiediens, kas radies uzbriešanas procesā,
novērš ūdens iekļūšanu.

/attēls/
MASTERSTOP SK

MASTERSTOP bentonīta uzbriestošas lentas ir blīves, kas izplešas saskarē ar ūdeni.
Tās sastāv no smalki samalta māla minerāla (nātrija bentonīta) ar augstu uzbriešanas spēju, kas tiek
iestrādāts kā savienotājaģents nevulkanizētas gumijas matricē.
MASTERSTOP SK ir bentonīta pašlīmējoša uzbriestoša lenta.

Tehniskā specifikācija:

Artikula numurs: 010025

Ķīmiskā bāze: Nātrija bentonīts

Krāsa:                                                                            Dzeltena (Art.nr. : 010025)

Virsma: Gluda

Konsistence: Elastīgs

Profils: 20 x 5 mm

Tilpummasas blīvums:                                                1.52 g/ cm3 (DIN EN ISO 1183-1)

Svars: 14.50 kg kartona kastē
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Apjoma palielinājums: Līdz 140%, pie normālas ūdens vides (pH 7)

Iestrādāšanas temperatūru diapazons: Apm. -30° līdz +90°C

Testa sertifikāts / novērtējums: Testa ziņojums
tBU Greven
Nr. 1.3/11006/2.3-2001e

Ūdensnecaurlaidība
spiediena ietekmē: Līdz maksimāli 5 bāriem (50 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 – guidelines/

Noturība pret: Piem.
Vispārīga pret sārmiem
Karbamīda
Šķidra mēslojums un vircas
Biogāzes
Radona
Sāls ledus kausēšanai
Vielām, kas iegūtas fermentācijas rezultātā
Vielām, kas iegūtas kompostēšanas rezultātā
Piesārņota ūdens no ūdens attīrīšanas ierīcēm
Informācija par pārējo rezistenci pēc pieprasījuma

Iepakojums: Izmērs: 20 x 5 mm
90 m kastē
18 m rullī

30 kastes uz palates

Uzglabāšana: Uzglabāt nebojātā un neatvērtā oriģinālā
iepakojumā sausos apstākļos, sargāt no tiešiem saules
stariem.

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

MASTERSTOP SK parasti izmanto konstrukciju un salaiduma vietu hidroizolācijai gruntsūdeņu līmenī,
tai skaitā visu veidu ūdens iesūkšanās novēršanai ēkas konstrukciju vietās, kur nepieciešama
pastāvīga hermetizācija.
Piemēram, cauruļu ūdensnecaurlaidīga integrēšana betona ēkās, armatūras salaidumu hidroizolācija,
drenāžas cauruļu hidroizolācija utt.

Integrējot betona konstrukciju šuvēs, šie profili izplešas saskarē ar ūdeni un permanenti noblīvē
salaiduma vietu. Pateicoties bentonīta augstajai uzbriešanai pakāpei, uzbriestošais kompozīts arī iekļūs
bojātos laukumos (grants ligzdas, plaisas) un aizblīvēs šāda veida sūces.

Uzbriestošie profili ne vien ir ātri un efektīvi montējami, bet nodrošina arī izturīgu, permanentu
hermētiskumu – pat pie augsta ūdens spiediena! Tie nomierinās Jūsu prātu jau  pašā sākumā, jo tiks
novērsti potenciālie defekti un bojājumi, kādi piemīt tradicionālai būvniecībai.  Turpmāk vairs neradīsies
noplūdes ūdens iesūkšanās rezultātā un neredzēsiet slikti aizblīvētu betonu tā savienojumu vietās.

Instalēšana:

MASTERSTOP SK profili vienmēr tiek instalēti armatūras iekšienē. Šādā veidā instalējot, ir
jānodrošina pietiekamu betona slāni.
Betona slānim jābūt vismaz 6 sm biezam, pretējā gadījumā bentonīta uzbriešanas spiediens var
betonu sabojāt.

/1.attēls pa kreisi/  Betona siena
MASTERSTOP SK aptur ūdeni

/2.attēls pa vidu/  5 cm attālums starp riņķiem
MASTERSTOP SK  tiek nofiksēts armatūras iekšienē ar 6 cm biezu betona kārtu
ap cauruli

/3.attēls pa labi/   YouTube  Instalēšanas video

Noņemiet silikona papīru un nostipriniet 2 MASTERSTOP SK riņķus ap cauruli tās hidroizolācijai.
Riņķiem jābūt vismaz 5 cm attālumā vienam no otra.
Savienojiet galus, bez pārsedzes.
Cauruļu virsmām jābūt stingrām.
MASTERSTOP SK pielīp metālam, plastmasai, PVC un akmenim.
Nostipriniet MASTERSTOP SK ar stiegrojumu, ja nepieciešams.
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MASTERSTOP SK bentonīta uzbriestošo lentu var iestrādāt, ja tā ir sausa, sausos laika apstākļos.
Iepriekš aprakstīto ģeometriju nedrīkst modificēt. Uzbriestošās lentas nedrīkst instalēt, ja to
taisnstūra  ģeometrija tikusi modificēta, vai ja tās ir sasmērtētas vai bojātas!
Uzbriestošās lentas, kas jau izpletušās, nav instalējamas!
Uzbriestošās lentas, kas jau instalētas un ir izpletušās pirms betona uzklāšanas, ir jānomaina!

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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