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MŰSZAKI ADATLAP
Puder-Ex
épületszerkezetek negatív oldali vízszigetelése
Puder-Ex:

Vízbefolyások, szivárgó
habarcstömítéssel.

vizek

megszüntetése

másodpercek

alatt

Alkalmazási területek: A Puder-Ex szivárgások, víz behatolások megszüntetésére, tömítésére
kínál gyors, tartós megoldást beton, tégla és természetes kő
szerkezetekben. A víz beáramlása a Puder-Ex anyaggal érintkezve
másodpercek alatt megszűnik.
A Speciális Vízszigetelő AQUASTOPP Rendszerben a Puder-Ex alkalmazása
a második lépés a Specialschlemme után.
Alkalmazási területei a vízszivárgások megszüntetésére: alagsori
szerkezetek, mélygarázsok, alagutak, gátak, csatornák, szennyvíztisztítók,
beton csövek, liftaknák, esővíz tározók, rakparti falak, bunker rendszerek,
kőműves gátak, spinkler tartályok, vágatok, zsilipek, alagút átkötések,
emelő rendszerek, emelő rendszerek telepítése, ásatások, és minden olyan
területen ahol a külső oldali vízszigetelés nem lehetséges.
Tulajdonságok:

A Puder-Ex katalitikusan gyorsított, cementkötésű tömítő habarcs, ami
vízzel érintkezve másodpercek alatt szilárdul. Kötés után a Puder-Ex fagy
és olvadó só álló, időjárás álló és tartósan vízzáró.

Műszaki adatok:
Szín:
cement szürke
Felhasználási hőmérséklet: +5 °C
Alapfelület előkészítése:
Az aljzat legyen szilárd, tartós, tiszta és gipsz-mentes. Laza, málló
részeket, rétegeket el kell távolítani, a felületet olaj, olajtartalmú részektől,
zsír, portól meg kell tisztítani.
Felhasználás:
Szivárgás tömítésére, egy maroknyi Puder-Ex-et szárazon gyúrjunk össze,
hasonlóan a hógolyóhoz. A formázás után az összenyomott anyagot
nagyon gyorsan, a vízszivárgásra megfelelő nyomással addig nyomjuk, míg
a szivárgás megszűnik. Nagyon magas víznyomásnál vagy nagy
vízszivárgásnál, keverjünk gyorsan sűrű masszává Puder-Ex-et vízzel, és
használjuk azonnal, mint egy dugót a vízbehatolás elzárására. Speciális
Vízszigetelő AQUASTOPP rendszer komponenseként használva, a
Specialschlemme első rétegeként, szárazon bedörzsölve Puder-Ex-et
használjon.
A bedolgozás alatt védőkesztyű használata kötelező, az anyag vízzel való
aktiválódásakor hő termelődik!
Útmutató utólagos munkákhoz: A vízbehatolás, szivárgás megszüntetése után, felületi szigetelést
Speciális Vízszigetelő AQUASTOPP rendszert vagy HEY’DI K11 Flex-et kell
alkalmazni
a
vízbehatolás
átellenes
oldalán
a
vízáthatolás
megakadályozására. Kérjük ügyeljen a megfelelő műszaki adatlapok
utasításaira.
Anyagigény:

Szivárgások, víz behatolások esetén annak nagysága határozza meg a
tényleges
szükségletet.
Speciális
Vízszigetelő
AQUASTOPP
rendszerkomponensként használva kb. 1,5 kg/m2 az anyagszükséglet.
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Eszköz tisztítás:

Eszközöket, piszkolódott területeket használat után azonnal bő vízzel
tisztítsuk. Száraz anyagot mechanikusan vagy HEY’DI Kalklöser anyaggal
távolítsuk el.

Tárolás:

Hűvös, száraz helyen. Eredeti csomagolásban 12 hónapig eltartható.

Kiszerelés:

5 kg műanyag vödör
15 kg műanyag vödör

Munkavédelem:

Cement tartalmú, vízzel érintkezve lúgos hatású. Bőrre, szemre irritáló
hatású lehet. Kérjük olvassa el a figyelmeztetéseket és a biztonsági
javaslatokat a csomagoláson, és a biztonsági adatlapon.

Alkalmazástechnikai tanácsadás: BAU-HAUS Kft, 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16.
info@bau-haus.hu, www.bau-haus.hu
Tel. 06/23 332-119, Fax: 06/23 332-118
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