PRS.0042

CORKSEAL T24
Dop din cauciuc hidroexpansiv
pentru distanţiere cofraje
tubulare din PVC

Cod vamal
3926 9097

Ambalaje
- Pungă 100 unitate

Aplicare
- Ciocan

Familie

Tip de produs

Proseal

Produse din cauciuc hidroexpansiv

Linii de produse

Categorii funcţionale

• Aqua
• Infratech

• Stoparea imediată a infiltraţiilor de apă în presiune în
clădiri
• Impermeabilizarea subsolurilor cu produse
hidroexpansive
• Intervenţii structurale de întreţinere a barajelor,
bazinelor, conductelor şi canalelor de apă
• Realizarea operelor subterane din beton cu
impermeabilitate ridicată

Componente

Aspect

Monocomponent

Dop din plastic

Descrierea generală a produsului
CORKSEAL T24 este un dispozitiv special pentru închiderea ermetică a distanţierelor tubulare
pentru cofraje, constând dintr-un miez rigid dintr-un material din plastic şi poliamidă, şi dintrun dop de cauciuc ondulat, hidroexpansiv. Miezul este prevăzut cu nişte lame speciale circulare
care îl înconjoară şi care, atunci când este introdus corect în distanţier, asigură o etanşare
mecanică la presiuni ridicate, astfel încât elementul de etanşare să nu fie eliminat din poziţia în
care este aşezat nici măcar în prezenţa unei forţe de împingere negative. În schimb, dopul
hidroexpansiv al CORKSEAL T24 va asigura o sigilare ermetică a interiorului distanţierului
tubular.

Consum
1 dop CORKSEAL T24 pentru fiecare distanțator de cofraj prevăzut, de preferat pe partea unde
apa exercită o presiune pozitivă.

Domenii de utilizare
Construcţii de instalaţii subterane din beton, care folosesc cofraje metalice, acolo unde zidul
este în contact direct cu solul şi unde, prin urmare, nu există straturi impermeabilizate în
exteriorul zidăriei: pivniţe, taverne, garaje subterane, subsoluri şi demisoluri etc. CORKSEAL
T24este special creat pentru distanţiere tubulare cu un diametru intern de 24 mm, acestea fiind
distanţierele utilizate de obicei în construcţii.

Caracteristici fundamentale
Conservare:
24 luni

Diametru:
24 mm

Neinflamabil

Potrivit pentru contactul cu apa potabilă

Produs hidroexansiv:
+200 / +900 %

Culori disponibile
Albastru

Specificaţii tehnice
Material netoxic
Material rezistent la alcalini
Substanţă inodoră
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Suporturi admise
Beton, Distanţieri tubulari pentru cofraje din PVC

Aplicare
Garnitura de etanşare CORKSEAL T24 trebuie utilizată după îndepărtarea cofrajelor metalice,
deci numai pe distanţiere deja "montate" şi introduse în beton. Instalarea garniturii de
etanşare se va efectuata prin simpla introducere cu mâna a dopurilor în fiecare distanţier gol,
atât cât intră urmată de baterea cu un ciocan până când dopurile sunt bine fixate.
Deşi CORKSEAL T24 a fost proiectat şi testat pentru a rezista la presiuni de până la 5 bari
forţă negativă (adică introdus în interiorul peretelui), se recomandă aplicarea produsului cu o
forţă pozitivă, deci introducându-l din exterioarul zidului, după ce aţi îndepărtat cofrajele şi
înainte de reîngropare.
Este recomandabil să se folosească produsul în combinaţie cu distanţiere care nu sunt "preformate" (deoarece acestea prezintă adesea variaţii în diametru în funcţie de model, ceea ce
ar putea afecta etanşeitatea la mare presiune). Este recomandabilă utilizarea distanţierelor
vândute în tije de tăiat în funcţie de necesităţi direct la locul construcţiei.
Introducerea CORKSEAL T24 în distanţiere înainte ca acestea să fie aplicate (în absenţa unui
element oponent extern) poate duce la ruperea distanţierului.
În cazurile de expansiune cu modificări de volum foarte semnificative (> 500%) şi în lipsa
unor condiţii de constrângere, pot apărea laceraţii superficiale; aceste fenomene nu
compromit cu nimic funcţionalitatea garniturii de etanşare, şi mai ales nu apar în condiţii
normale de funcţionare, adică atunci când fenomenul de expansiune se produce în condiţii
forţate în ceea ce priveşte volumul de ocupat (în interiorul distanţierului).

Stocarea şi conservarea
A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele
directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea
proprietăţilor reologice. A se feri de umiditate.
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Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.
Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.
Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.
Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

CORKSEAL T24 este produs/distribuit de

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

www.azichem.com
Actualizat în data de: 23/03/2021
Condiţiile generale de vânzare şi
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 3/3

