ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το MASTICGUM No2 είναι ασφαλτική μαστίχη ενός συστατικού. Παρασκευάζεται από άσφαλτο σε συνδυασμό με
ελαστομερή πολυμερή, ειδικά πρόσθετα, πληρωτικά υλικά και μικρό ποσοστό οργανικού διαλύτη.
Η επιφάνεια που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του διαλύτη δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και
διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά.
Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το MASTICGUM No2 έχει τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, πέτρα, μέταλλο ή ξύλο. Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη ενώ αντιθέτως δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη.
Χρησιμοποιείται για το σφράγισμα κατακόρυφων αρμών, για συγκόλληση ασφαλτικών κεραμιδιών και σαν συμπληρωματικό σφραγιστικό υλικό σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτικών μεμβρανών σε οριζόντιες (σημεία επαφής με ξένα στοιχεία) και κατακόρυφες επιφάνειες όπως είναι τα στηθαία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή, καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και λιπαντικά και σαθρά
στοιχεία.
Εφαρμογή
Το MASTICGUM No2 εφαρμόζεται εν ψυχρώ με σπάτουλα.
Για καλύτερη πρόσφυση πριν τη χρησιμοποίηση του MASTICGUM No2 για τη σφράγιση αρμών συνιστάται επάλειψη της επιφάνειας του αρμού με ασφαλτικό βερνίκι EXTRALAC PRIMER.
Όταν η επιφάνεια που σφραγίζεται με MASTICGUM No2 είναι εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία συνιστάται
η επάλειψή της με ασφαλτικό χρώμα αλουμινίου ALUCOAT για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του προιόντος και
αποφυγή πρόωρης γήρανσης.
Ενδεικτική κατανάλωσή 0.15 –0.20 kg ανά τρέχον μέτρο αρμού διαστάσεων 10x20 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρώμα
Πυκνότητα
Αντοχή στην επίδραση διαλυμάτων & οξέων
Ποσοστό στερεού υπολείμματος

Μαύρο
1.30-1.35 gr/cm³
καλή
85-90 %

Αντοχή σε θερμοκρασία

120 °C

Ευκαμψία στο κρύο

-10° C

Επιμήκυνση στο σημείο θραύσης

>200%

Ελαστική επαναφορά

15-20 %

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Επιτυγχάνεται με βενζίνη, πετρέλαιο, ή άλλο κατάλληλο διαλύτη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το προιόν είναι εύφλεκτο. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κοντά σε φλόγα (φλόγιστρα, τσιγάρα κ.λ.π)
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προιόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείστε το προιόν σε κλειστά δοχεία σε δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλον. Οι ιδιότητες του υλικού παραμένουν αναλλοίωτες για τουλάχιστον 1 έτος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το προιόν διατίθεται σε δοχεία των 5 και 20 kg.

