Familie

Tip de produs

Consilex

Accesorii pentru injectări murale cu difuzie lentă

Linii de produse

Categorii funcţionale

• Opus

• Dezumidificarea zidurilor prin stoparea ascensiunii
capilare

Componente

Aspect

Monocomponent

Tub din carton

Descrierea generală a produsului
CSX.0004

BARRIER TUBE
D26
Tub din carton special pentru
bariere chimice cu emisie
prelungită

Consum
8 m /m/m

Tub din hârtie rigidă cu dop de închidere din plastic special pentru injectări de răşini
hidrofobizante pentru construcţia barierelor chimice cu răspândire radială lentă la baza
zidurilor împotriva ascensiunii capilare a umidităţii în zidurile din cărămidă, tuf, piatră şi mixte
de diverse grosimi.

Domenii de utilizare

Culori disponibile

Realizarea barierelor chimice şi prin sistemul “fă singur”
(do-it-yourself) prin motoda emisiei prelungite.

• Căprui

Caracteristici fundamentale
Conservare:
6 luni

Lungime:
100 cm

Ambalaje
- Neambalat 1 m

Specificaţii tehnice
Diametru extern: 30 mm
Diametru intern: 26 mm
Material netoxic
Substanţă inodoră

Pregătirea suporturilor
Desenaţi o linie paralelă cu trotuarul/bordura extern/ă sau cu pardoseala din interior la o
distanță de aproximativ 12-15 cm de acestea. Pe această linie predispuneţi punctele de
perforare la o distanţă de 12 cm unul de celălalt şi înclinaţie de 20° în jos. Adâncimea găurilor
va fi de circa 4/5 din grosimea zidului de injectat. Vârful perforatorului trebuie să fie cu puţin
mai mare de 30 mm. Odată realizate găurile, trebuie să eliminaţi praful produs de foraj.

Aplicare
Aplicaţi dopul din plastic livrat cu produsul pe una dintre cele 2 extremităţi al BARRIER TUBE
D26. Introduceţi-l în găurile făcute pe toată profunzimea acestuia. Tăiaţi partea în exces a
tubului care rămâne în afara zidului cu o foarfecă sau cu un cuţitaş. Închideţi tubul cu celălalt
dop din plastic livrat cu produsul. Faceţi o gaură în dop şi introduceţi tubul din cauciuc
transparent legat de BARRIER BAG. Chituiţi cu mortar be bază de var gaura şi intrarea
tubului pentru a preveni scurgerea răşinii hidrofobizante.

Stocarea şi conservarea
A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele
directe ale soarelui.
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Măsuri de precauţieEcologie
Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor
teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de
condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în
condițiile efective de utilizare.
Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fişa tehnică de securitate a produsului cea mai
actualizată cu informaţii despre conţinutul de substanţe chimice, fizice şi toxice, fazele de risc
şi alte informaţii necesare pentru a putea transporta, utiliza şi elimina deşeurile produsului şi a
ambalajelor sale în condiţii de siguranţă. Nu aruncaţi produsul şi ambalajele sale în mediul
înconjurător.

BARRIER TUBE D26 este produs/distribuit de
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