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Familja
Proseal

Tipologjia
Produkte prej gome idroekspansive

Linjat e produkteve
• Aqua
• Infratech

Kategoritë e përdorimit
• Hidroizolim i ambjenteve nëntokësore me produkte
hidroekspansive
• Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje për diga, vaska,
ujësjellësa dhe kanalizime hidrike
• Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje të tuneleve dhe
galerive
• Realizimi i veprave nëntokësore në beton me
papërshkueshmëri të lartë

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Bordurë

Përshkrimi i produktit
Penguese uji izoluese me bazë një përzierje të veçantë gome naturale dhe sintetike e me
agjentë hidrofilë, hidroekspansivë; në kontakt me ujin e rrit vëllimin e vet deri në 3 herë në
krahasim me përmasat origjinale. SEALGUM 20.20 është një penguese uji që vihet lehtë dhe
thjesht në përdorim e nuk kërkon përgatitje të veçanta të shtresave, hapërisave të
paracaktuara etj..

Fushat e përdorimit
Realizimin e lidhjeve të forta dhe lidhjeve me mbajtje të sigurt dhe të përhershme hidraulike.

Vetitë kryesore
Jetëgjatësia:
12 muaj

Pesha specifike:
1.26 kg/dm³

Produkt hidroekspansiv:
+300 %

Ngjyrat në dispozicion
Blu

Veçoritë teknike
Lëndë jo helmuese

Ngurtësimi (Shore A): 36 _
Presioni hidraulik maksimal: 5 bar

Rezistenca nga zjarrit DIN 4102-1: B 2 _
Sipërfaqja e seksionit: 400 mm²

 

Shtresat e lejuara
Beton, Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera

Mënyra e përdorimit
SEALGUM 20.20 duhet të shtrihet në sipërfaqen ku do të vendoset dhe fiksimi bëhet përmes
gozhdimit (një gozhdë çeliku dhe një rondelë në çdo 25 cm afërsisht). Bllokimi i guarnicionit
sigurohet thjesht nga afrimi dhe jo nga mbivendosja e ekstremiteteve. Pozicionimi duhet të
garantojë një mbulim prej 10-12 cm nga ana e betonit, me qëllim që të përmbajë veprimin
ekspansiv që sjell hidratimi.
Në rast të sipërfaqeve veçanërisht të shkitura ose të rrudhosura mund të vendoset SEALGUM
20.20 me ndihmën e një bllokuesi hidroekspansiv në fishek FLEXSEAL 300.

Magazinimi e Ruajtja
Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke
shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Mbrojeni nga lagështia.

PRS.0181
SEALGUM 20.20
Penguese uji prej gome
hidroekspansive me seksion 20x
20 mm

Kodi doganor
4006 9000
 

Amballazhimi
- Rrotull 5 m
- Kuti: 9 x (Rrotull 5 m)
 

Aplikimi
- Çekiç
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Paralajmërime, Masa paraprake, Ekologji
Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij
produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe
me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe
praktike.
Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të
kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e
vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me
përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë
ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e
pasaktë.
Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i
përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike
përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin:
www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe
zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të
Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e
rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë
produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin:
www.azichem.com.
Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Në rastin e ujërave nëntokësore agresive ose me përmbajtje të lartë të kripës, kryeni prova
paraprake të ekspansionit.

SEALGUM 20.20 prodhohet/shpërndahet nga

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


