DOBAU® - SM

Pluoštu sutvirtinta bituminė purškiama masė, kurios sudėtyje yra tirpiklių
Naudojimas:
Pastos konsistencijos, tiksotropiška sandarinimo masė, skirta terasų ir požeminių garažų apsaugai nuo vandens. Be to, DOBAU® - SM
sandarina pamato plokštes ir tas statybines konstrukcijas, kurios liečiasi su žeme, apsaugodama jas nuo dirvožemio drėgmės.
Savybės:
DOBAU® - SM masė pasižymi šiomis savybėmis:
• atitinka AIB DS 835, II priedo Sp 5 reikalavimus,
• tiksotropiška, todėl tepant arba purškiant galima naudoti sandarinant vertikalius paviršius,
• itin atspari karščiui,
• itin atspari senėjimui,
• gerai sukimba su bituminiais ir mineraliniais pagrindais,
• atspari vandeniniams tirpalams, skiestoms rūgštims, druskoms, kalkėms, cementui ir kt.
Apdorojimo nurodymai:
Oro sąlygos:
Apdorojant DOBAU® - SM masę, statybinės konstrukcijos paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C. Reikia
vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio apdorojimo ir džiūvimo ciklo metu.
Pagrindas:
Statybinės konstrukcijos, kurios padengiamos DOBAU® - SM mase, turi būti tvirtos, sausos, lygios, be ertmių, žiojinčių gelžbetoninių
konstrukcijų įdubimų, žiojinčių plyšių ir iškyšų ar nešvarumų. Atviri įdubimai, didesni nei 5 mm, pavyzdžiui, betono ertmės, atviri plyšiai ties
sandūromis ir atraminės siūlės turi būti sutaisyti tinkamu skiediniu. Mūro paviršiai pagal DIN 1053-1, atviri iki 5 mm dydžio plyšiai
ties sandūromis ir netinkamai susiformavęs paviršius ar nelygumai dėl akmenų turi būti sutaisyti tinkuojant (plonasis arba
išlyginamasis tinkas), užsandarinti ir išlyginti sandarinimo šlamais arba specialiu glaistu.
Sandarinimas:
Paviršius DOBAU® - SM mase, su arba be sutvirtinančio sluoksnio, padengiamas mažiausiai dviem sluoksniais, pavyzdžiui, šepečiu,
glaistykle arba teptuku. Sandarinimo mase galima itin kokybiškai padengti paviršių taikant žemo slėgio arba Airless purškimo
metodą. Kitais sluoksniais padengti paviršių galima tik jei visiškai išdžiuvęs ankstesnis sandarinimo masės sluoksnis.
Apsauginiai sluoksniai:
Statybinių konstrukcijų sandarinimo sluoksnį reikia apsaugoti jį padengiant papildomu apsauginiu sluoksniu. Apsauginiu sluoksniu
galima padengti paviršių, tik jei sandarinimo masė visiškai išdžiuvusi.
Sandarinant konstrukcijas, kurios liečiasi su žeme, negalima naudoti tokių medžiagų, kurios galėtų pažeisti šias konstrukcijas. Tinka,
pavyzdžiui, presuotos arba išplėstos kietų putų polistirolo plokštės, mazginės juostos su slydimo juosta arba putstiklio plokštės.
Teorinės medžiagų sąnaudos
Sandarinimas
Balkonai ir terasos

Sandarinimo darbai

Apsaugai nuo dirvožemio drėgmės

Mažiausiai 2 sluoksniai
Tarp sandarinamojo sluoksnio ir viršutinio
sluoksnio reikia patiesti skiriamąjį sluoksni,
pavyzdžiui PE plėvelę.
Mažiausiai 2 sluoksniai

Apsaugai nuo beslėgio vandens

Mažiausiai 2 sluoksniai

Šlapio sluoksnio
sluoksnio)
Po 1,5 kg/m²

Po 2 kg/m²
Po 2,5 kg/m²

storis

(kiekvieno

Laikymas:
Neatidaryta originali DOBAU® - SM pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 12 mėnesių. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia
vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio.
Pakuotė:
30 kg pakuotė ir 200 kg rezervuaras
Valymo priemonės:
įprasti tirpikliai arba benzinas; esant sąlyčiui su oda pasta rankoms plauti.
Techniniai duomenys:
Sauso sluoksnio savybės:
Konsistencija:
Rišiklio rūšis:
Tirpiklio rūšis:
Minkštėjimo taškas (DIN 52 011):
Pliūpsnio temperatūra ( DIN 53.213):
Atsparumas šilumai esant 70 °C (AIB):
Atsparumas šalčiui esant 4 °C (AIB):
Nepralaidumas vandeniui (AIB 0,5 bar, 8 h):
Tankis (DIN 52 004):

pastos konsistencijos
bitumas
vaitspiritas
apie 120 °C
apie 25 °C
nesiformuoja nutekėjimai
lenkiant jokių įtrūkimų
sandarus
apie 1,12 g/cm3

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo sąlygoms.
Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti, ir ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei turėsite specifinių klausimų
dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“.
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