
Kaubit FA EG 240 Derz Bandı

Dilatasyon profilleri için EPDM Kauçuk esaslı sızdırmazlık bandı.

Tanımı :

Kaubit FA EG 240 Derz Bandı, EPDM kauçuk esaslı esnek bir derz bandıdır. Bant çok iyi geri dönme esnekliğine sahiptir.
Ana maddesi EPDM kauçuk olduğundan genellikle kullanılan, tüm çözücü içermeyen bitümlü kaplamlarla mükemmel
uyuma sahiptir. Ayrıca, sızdırmazlık bandı, çözücü içermeyen epoksi tutkal ile de kullanılabilir.

Uygulama Alanları :

Kaubit FA EG 240 Derz Bandı , özellikle yapı 
birleşimlerinin zorlu alanları için geliştirilmiştir.

 
Teknik Özellikler :

Hammadde : EPDM Kauçuk
Renk : Gri
Kalınlık : 1,00 mm
Toplam Genişlik : 120 / 150 / 200 / 240 mm
Kauçuk Genişliği :  75  /   90 / 125 / 150 mm

Yüzey Hazırlığı :

Bitümlü  kaplama  uygulanmadan  önce  yüzey  düzgün,
stabil, kuru olmalı, yağdan, kirden, tozdan ve diğer ayırıcı
tabakalardan arınmış olmalıdır. Kaubit Astar BE 12 'i astar
olarak emici yüzeylere uygulayınız. Astar, dolgu macunu
sürülmeden  önce  havalandırılmalıdır.  Sonrasında,
birleşimin her iki yerine , hazırlanmış yüzeye uygun kalın
kaplama uygulanır. Sızdırmazlık bandı, kalın kaplamanın
içine yerleştirilir.

Kullanılışı :

Bir bağlama maddesi olarak çalışan taze kalın kaplamaya
bandın kenar alanları yerleştirin. Eşitsiz veya hatalı alanlar
mala  ile  bastırılabilir.  Sızdırmazlık  bandına  düşük-orta
derecede çekme etkisi yapan bir yük olduğunda, birleşim
boyunca  düz  bir  çizgide  dengeli  döşenmesi  yeterlidir.
Sızdırmazlık  bandı  yapışırken  gerilme  alanının  serbest
olduğundan  emin  olun.  Gerekirse,  bir  polietilen  şerit  ile
kaplanabilir.  Gerilmeyi  arttıran  bir  yük  etkin  olursa
sızdırmazlık bandını kıvırarak   sabitlemeniz önerilir.

Sarfiyat :

5  cm  lik  bindirme  bölgesi  bırakılarak  ,  gerektiği  kadar
kullanılır.

Takip Eden Uygulamalar :

Çözücü içermeyen yapışkanlar ve kaplamalar direkt olarak
Kaubit FA EG 240 Derz Bandı üzerine uygulanabilir.

Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi :

Tüm alet ve ekipmanlar, kullandıktan hemen sonra su ile 
temizlenmelidir. 

Saklama Koşulları ve Süresi :

Orjinal  ambalajı  içinde   serin  ve  kuru  bir  yerde  24  ay
saklanabilir.
 
Ambalaj :

120 / 150 / 200 / 240 mm genişliklerde mevcuttur.
50 mt. / rulo
1 rulo / karton kutu

Güvenlik Bilgisi :

Alman Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğine göre aubit FA EG
240 Derz Bandı zararlı madde olarak sınıflandırılmamıştır.

İmhası :
Şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir.
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