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SEAL MAX

SEAL MAX
(Ελαστομερής Ακρυλικός Στόκος 1 Συστατικού
Υδατικής Βάσης για Γεφύρωμα Ρωγμών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το Sealmax είναι ένα υδατοδιάλυτο παχύρευστο λευκό υλικό. Ως πρώτη ύλη για την
παραγωγή του χρησιμοποιείται το ακρυλικό στυρενίου και εξευγενισμένα πληρωτικά. Έχει αντοχή στα αλκάλια,
μεγάλη ελαστικότητα και άριστη πρόσφυση σε υλικά όπως το τσιμέντο, σοβάς, πέτρα, ξύλο, μέταλλο κλπ.

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Το Sealmax χρησιμοποιείται κυρίως για τη σφράγιση αρμών και τη στεγανοποίηση τους.
Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και για την επιδιόρθωση ρωγμών ή ανωμαλιών των σοβάδων τοιχοποιίας, για την
επιδιόρθωση σπασμένων ή σκασμένων κουφωμάτων και γενικά έχει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων λόγω της τέλειας
πρόσφυσής, του μεγάλου ιξώδους, της ελαστικότητας και της μεγάλης αντοχής του.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Το Sealmax εφαρμόζεται σε επιφάνειες απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια ή παλαιά
υπολείμματα υλικών. Για αρμούς μεγαλύτερους του ενός εκατοστού( 1cm ) και για μεγαλύτερη επιτυχία
σταρώνουμε τις πλευρές του με Aviprimer και στη συνέχεια εφαρμόζουμε το Sealmax με σπάτουλα. Μετά από 34 ημέρες το Sealmax μπορεί να τριφτεί και να βαφτεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
A/a

Δοκιμή

Αποτέλεσμα

1

Χρώμα

Λευκό

2

Οσμή

Χαρακτηριστική

3

Περιεκτικότητα σε στερεά

64%w/w

4

Περιεκτικότητα σε υγρασία

36%w/w

5

Υδατοπερατότητα (DIN 1048/91)

85mm(1atm,1day)
140mm(5atm,3days)

6

Ελαστικότητα

475%

7

Πυκνότητα

1.42kg/lt

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Tο Sealmax είναι ένα

υλικό εύκολο στη χρήση του δεν απαιτούνται ειδικές

συνθήκες χειρισμού. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε αρνητικές θερμοκρασίες. Ελάχιστη θερμοκρασία
υποστρώματος +5ºC. Η επόμενη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται όταν η επιφάνεια δεν κολλάει, (ανάλογα με
την θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου~24h).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Τα εργαλεία και οι επιφάνειες που έχουν λερωθεί με το Sealmax

καθαρίζονται με νερό. Όταν το υλικό σκληρύνει και σχηματίσει μεμβράνη, απομακρύνεται μόνο με μηχανικά μέσα.
Σε επαφή με τα μάτια να χρησιμοποιείται άφθονο νερό. Τα χέρια να πλένονται με νερό και σαπούνι. Για
περισσότερες πληροφορίες ασφαλείας ζητήστε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας του υλικού (M.S.D.S.) δείξατε το
δοχείο ή ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Το Sealmax διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 1, 5 και των 15 kg.

Σημείωση για Χρήστες: Οι ανωτέρω παρεχόμενες πληροφορίες είναι βασισμένες στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας και δεν αποτελούν Πιστοποιητικό του προϊόντος αφού το αποτέλεσμα εξαρτάται άμεσα από τον
τρόπο και τις μεθοδολογίες του εκάστοτε εφαρμοστή. Σκοπός μας είναι η γενική ενημέρωση του χρήστη και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του υλικού την υγιεινή &
ασφάλειά του καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Το παρόν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ΑΒ.ΙΠ Ε.Π.Ε. και παραχωρείται για ενημέρωση μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.
Απαγορεύεται η τροποποίηση & αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς έγκριση από την εταιρεία.
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