POLYPAZ 3/250 SP
Polypaz 3/250 SP er en elastomer Bitumen-polymer (SBS) vanntettende membran
forsterket med ikke-vevet spunbond polyesterstoff.
Membranen er belagt med sand på oversiden og har en selvklebende omlegg på
undersiden og på ytterkanten.

Produktanvendelse
---

--

Vanntetting av broer og veier (anvendt over betongflater). Egnet
for påføring over varm elastomer bitumen, asfalt og betong.
Fungerer som en forsterkende membran på eksisterende skadet
vei før man legger et nytt lag, for å forsinke reflekterende sprekker
på nytt asfalt lag. Hindrer vanninntrengning til fundamentet og
forsterker veien.
Vanntetting over- og underjordiske parkeringsplasser før legging
av asfalt (minimum 4 cm tykkelse).

Fordeler og muligheter
Høy kapasitet pr. arbeidsdag |Krever minimal oppvarming |Fullt vedheft til
overflaten|Motstandsdyktig til komprimering av varm asfalt |

Instruksjoner for bruk
Klargjøring av overflaten
1. Overflaten som skal tettes må være ren og fri for støv, løse deler, oljer og ethvert materiale som kan svekke vedheft.
2. Ikke påfør herdings-forbindelse på betong beregnet for vanntetting.
3. På betongflater anbefales det å påføre to lag med Epoxy primer XL-100 fortynnet med 30% vann fra springen i en
mengde av 350 gr/m2 avhengig av overflatens tilstand.
Primeren må være helt tørr før påføring av membranen, spesielt når det er fare for blærer (ny betong).
På asfalt-flater er det mulig å anvende et lag primer (Emulbit MS-10 fra Pazkar Nor), om nødvendig.
Påføring
1. Påfør membran til overflaten mens du fjerner selvklebende omlegg.
Ha en overlapping på ca 10 cm mellom membraner.
2. Temperaturen bør være > 5 ° C.

Tekniske Spesifikasjoner

Forpakning

Forpakning
30 ruller på trepall

MERK:
Om de anbefalte langringsforhold ikke overholdes, kan
det resultere i skade på eller forringelse av produkt
eller forpakning. Kontakt Pazkar Nor for veiledning.

Lagring

■■ Rullene bør transporteres og lagres i oppreist
stilling.

■■ Skyggelagte og luftige miljø anbefales.
■■ Ikke plasser en pall over den andre.
Garanti

For detaljerte sikkerhets-instrukser vennligst se
Pazkar Nor’s notat om sikkerhet (MSDS).

Pazkar’s produkter er produsert etter strenge standarder for kvalitet.
Pazkar gir ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne publikasjonen og forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjoner og produktbeskrivelser
når som helst uten varsel. Brukere skal alltid forholde seg til den nyeste utgaven av det lokale produktets data publisering for det aktuelle produkt. Brukeren av produktet må teste produktets egnethet
for bestemt formål på grunn av forskjeller i materialer, underlag og lokale forhold. Pazkar påtar seg intet ansvar, og fraskriver seg uttrykt eller underforstått garanti, knyttet til sine produkter inkludert
men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og heller ikke noe erstatningsansvar for eventuelle juridiske forhold.
Alle ordrer aksepteres underlagt vår nåværende fortegnelse, vilkår og vilkår for salg og levering.

