Bitumena emulsija auksto šuvju savienošanai

Informācija
Ultracrete SJC ir bitumena aukstā
savienojuma izolatora aerosols (bitumen cold
joint sealant spray), kas izveidots, lai izolētu
un aizsargātu no ūdens asfalta vertikālās
apmales, kā arī atjaunotu metāla
konstrukcijas.

Tehniskie parametri
Ultracrete SJC bitumena aukstā savienojuma
izolators (bitumen cold joint sealer) tiek
piegādāts 750ml aerosola flakonos. Bitumenu
sāk lietot apgriežot un nospiežot aerosola
smidzinātāju.

Sagatavošana

Īpašības un priekšrocības

Nosusiniet stāvošu ūdeni, cik vien tas ir
iespējams un atbrīvojiet virsmu no citu vielu
daļiņām. Izolatoru var izmantot uz mitrām vai
sausām virsmām.

Ultracrete SJC ir bitumena aukstā savienojuma
izolators, kas radīts vertikālo ceļa apmaļu un metāla
konstrukciju aizsardzībai pret mitrumu.
• Tīra efektīva izmantošana.
• Var tikt izmantots mitrumā.
• Ozona slānim draudzīgs materiāls.
• Vienkārši un ekonomiski izmantojams.
• Acumirklī novērš ūdens piekļuvi.
• Daļa no BBA/Hapas Uzlabotās Atjaunošanas
Sistēmas.
• Ražots atbilstoši Kvalitātes Vadības Sistēmai
BS EN ISO 9001:2000.

Pielietošana
Turiet aerosola pudeli stingri un pirms
lietošanas to enerģiski sakratiet. Apgrieziet
pudeli un nospiediet smidzinātāja uzgali,
pārklājiet apsmidzināmo virsmu gareniskām
kustībām, turot pudeli 175mm līdz 250mm
attālumā no virsmas. Smidzināšanu veic no
augšas uz leju. Pārliecinieties, ka pārklāta ir
visa virsma.

Piesardzības pasākumi
•
•
•
•
•

Līdzekli izmantojiet tikai vietās, kur ir
laba ventilācija.
Izvairieties no aerosola iekļūšanas
elpceļos.
Nelietojiet aerosolu tiešas uguns vai
īpaši karstu ierīču tuvumā.
Ieteicams izmantot speciālos cimdus
un atbilstošu apģērbu.
Izmantojiet acu aizsargu, ja no
aerosola rodas šļakatas.

Ieteicamais pielietojums
Izmantojiet atjaunošanas darbiem, lai novērstu ūdens
piekļūšanu.

Līdzīgie BAA/HAPAS apstiprinātie produkti
Ultracrete IRR
Ultracrete QC10
Ultracrete M60
Ultracrete PY4
Ultracrete Instaline
Ultracrete Instaband
.

Aukstais asfalts
Ātri cietējoša pamata pildījuma
java
Ātri cietējoša pamata java
Poliestera sveķu pamata java
Termoplasta ceļu marķējuma
atjaunošanas lente
Bitumena izolācijas lente

Veselība un drošība
Ultracrete SJC bitumen cold joint sealer
(bitumena aukstā savienojuma izolators)
nedrīkstētu nokļūt uz ādas vai acīs. Izvairieties
no izgarojumu iekļūšanas elpceļos un
raugieties, lai darba vietā būtu laba
ventilācija. Ieteicams izmantot
aizsargapģērbu, cimdus un sejas masku.

Ultracrete SJC bitumen cold joint sealer (bitumena
aukstā savienojuma izolatoru) var notīrīt no ādas,
izmantojot atbilstošu tīrīšanas krēmu. Gadījumā, ja
līdzeklis iekļuvis gremošanas sistēmā, neizraisiet
vemšanu, bet nekavējoties meklējiet medicīnisku
palīdzību. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
Piezīme: aerosola saturs eksplodēs, ja tas nonāks pārāk
lielā karstumā vai tiešu liesmu tuvumā.

Vienība/iepakojums
Uzglabāšanas laiks

Krāsa

750ml aerosola flakons – 12 flakoni kastē
Flakonus neuzglabāt tiešā saulē vai temperatūrā virs
50°C. Uzglabāšanas ilgums atbilstošos apstākļos, neatverot iepakojumu
ir 12 mēneši.
Melna

Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet pārstāvja interneta mājas lapu www.deltaurban.lv vai ražotāja
mājas lapu www.instarmac.co.uk.
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