swisspor BIKUFIX

FIŞA TEHNICĂ

Descriere:
- swisspor BIKUFIX este o dispersie bituminoasă apoasă modificată cu cauciuc pentru lipirea panourilor din polistiren pe substraturi amorsate şi
pentru crearea de straturi hidroizolatoare sau rezistente la actiunea umiditătii.
- swisspor BIKUFIX este ideal pentru toate suprafetele cu rugoase, poroase precum şi pentru cele complicate cu multiple denivelari - datorită
proprietătilor tixotropice excelente, produsul aplicat nu curge de pe suprafetele verticale.
- swisspor BIKUFIX este ideal pentru climatul temperat European – membranele sunt foarte rezistente la fisuri sau crăpături provocate de înghet
(aşa cum apar la drumurile asfaltate). Straturile de acoperire realizate cu swisspor BIKUFIX sunt foarte etanşe, foarte flexibile şi pot să
“absoarbă” şi să “înglobeze” fisuri, crăpături sau asperităti şi goluri cu dimensiuni de până la 5 mm. swisspor BIKUFIX nu atacă şi nu
deteriorează polistirenul extrudat şi sau expandat.

Aplicatii:
- Lipirea plăcilor şi panourilor din polistiren EPS/XPS pe suprafete din beton si zidarie (pereti şi sau alte elemente de constructie)
- Hidroizolatii ale partilor de subsol / demisol ale cladirilor (de exemplu sub plăcile, soclurile şi fundatiile de la cota ±0,00 sau inferioare în
subsoluri, garaje, parcaje subterane, demisoluri, fundatii) – hidroizolatii uşoare, medii şi grele
- Hidroizolatii sub placajele balcoanelor, logiilor, teraselor circulabile şi pentru terase necirculabile şi hidroizolatii pentru alte suprafete exterioare tip
terasă.
- Hidroizolatii ale elementelor de constructii îngropate partial sau total ale constructiilor.

Caracteristici tehnice:

Caracteristica

U.M.

Culoare
Temperatura de aplicare

(°C)

Grosimea stratului

mm

zile
kg/m2
kg/m2

Timp de intarire totala
Consum – lipire punctuală
Consum – hidroizolare
Nr. de straturi pentru hidroizolare

Valoare
Maro-Inchis
+5°C ~ +30°C
~ 2mm
Pana la 3 – 5 zile
~ 1.0
~ 1.2 kg/m2 pentru 1 strat
Minim 2

Datele tehnice şi instructiunile de aplicare sunt declarate în conditii standard de temperatură de +23ºC ± 2ºC şi umiditate de cca. 60%. Temperaturile mai scăzute
sau o umiditate mai ridicată pot mări timpul de întărire.

Beneficii:
- “Absoarbe” şi “înglobează” fisuri cu dimensiuni de până la 5 mm
- Nu curge de pe suprafete verticale
- Nu contine solventi

Instructiuni de aplicare:
Pregatirea suprafetei : Suprafetele nu trebuie să fie înghetate sau acoperite cu chiciură, brumă sau cu apă care bălteşte. Curătati praful,
asperitătile şi toti ceilalti contaminanti. Îndepărtati rugina de pe suprafetele metalice şi umpleti toate gaurile, golurile şi crăpăturile cu produse de
reparare specifice. Umpleti crăpăturile, fisurile, spatiile şi golurile cu mortar de ciment.
Aplicare: Lipirea plăcilor şi panourilor din polistiren: Incepeti aplicarea de la partea inferioara a fundatiei/peretelui de subsol, de la nivelul de
contact cu terenul de fundare. Aplicati swisspor BIKUFIX punctual (în spot-uri) pe plăci/panouri. Lipiti plăcile/panourile pe suprafata suport şi
presati-le prin mişcări circulare. Timpul total de întărire a lipirii (atingerea aderentei finale). Aplicati “la rece”.
Curătare: Curătati cu apă iar cănd este întărit curătati cu solventi organici.
Notă: A nu se utiliza la interiorul clădirilor.
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Transport si depozitare:
Durata de depozitare a produsului în ambalajul original, păstrat la temperaturi cuprinse între 5ºC şi +35 ºC într-un spatiu uscat este de 12 luni de
la data fabricatiei. Feriti produsul de înghet. Data de expirare este inscriptionată pe ambalaj.

Masuri de precautie
Luati măsurile de precautie obişnuite. Păstrati produsul departe de orice sură de foc sau scântei. Pentru informatii detaliate. S2 A nu se lăsa la
îndemâna copiilor, S37 Purtati mănuşi de protectie potrivite S46 Dacă este înghitit consultati un medic imediat şi prezentati-I eticheta ambalajului.
Instructiuni depozitare deşeuri: Resturile de produs, precum si ambalajele golite trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementările legale.
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