בנטובר

עצר מים כימי

לאיטום יציקות בטון שונות

עצר מים כימי בנטובר
עשוי מגומי בוטילי בשילוב בנטונייט לאיטום יציקות בטון שונות,
ניתן לקבוע על ידי דבק או מסמור.
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• פותח למניעת בעיות איטום בחיבור בין הפסקות יציקה,
אוטם מים בלחץ עד  6בר.
• כדי להבטיח איטום מלא יש לדאוג לחפיפה של בין  5עד
 10ס"מ .ישנו צורך בכיסוי של בין  7,8ס"מ מכל צד.

תיאור המוצר
• עצר מים בנטובר מבוסס על גומי בוטלי באיכות גבוהה
בשילוב עם בנטונייט  ,הינו שומר על צורתו לאחר  3מחזורי
רטוב /יבש לאחר מכן חלק מהחומר מופרש החוצה
שהיתרון בכך הינו ,שהוא ממלא חללי בטון וסדקים.
• לעצר מים כימי בנטובר יש התנגדות טובה מאוד למגוון רחב
של כימיקלים.

בופלו יעוץ וניהול
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פרטים טכניים

מקם את העצר על משטח חלק נקי מאבק.
אין להתקין במהלך גשמים כבדים ,שכן הדבר עלול לגרום
לנפיחות לפני המגע עם הבטון .הימנע מכל מגע עם מים
לפני יציקת בטון.
יש למקם את העצר בין החלק החיצוני והפנימי של
המשטח.
עצר מים בנטובר יכול להיות מיושם על ידי הדבקה או
מסמור .מומלץ ביישום אנכי להשתמש ברשת.
במידה והחומר התנפח או שינה את צורתו אין להשתמש
במוצר.
לסביבת מים מלוחים ,בתנאי מים מזוהמים ובמגע עם זבל,
אנו ממליצים על בנטובר .ES200

אחוז התנפחות במים
אחוז התנפחות בבטון
צבע
צפיפות
לחץ התנפחות
עמידות בלחץ
רדיוס כיפוף לפינות
טווח טמפרטורה
עמידות כימית

400%
150%

Black / green
1.43 g/cm³
Approx. 1.8 N/mm²
Tested up to 4 bar
50 mm oils
0° - 50°C

עמידות כימית כוללת טובה ,אך
אנו ממליצים להיזהר בשמנים
ובדלקים ארומטיים ,וחומצות.

מידות ואריזה
גודל
 20x25מ״מ
 20x10מ״מ
 25x15מ״מ

רול
 5מטר
 10מטר
 7מטר

בתוך קופסא
 6x5מטר
 5x10מטר
 6x7מטר

BENTOBAR+

POLYBAR+
WIRE MESH
FIXING GLUE
SWELLING PASTE

פקס153-523540786 :

בופלו יעוץ וניהול

נייד052-3540786 :
נייד050-7640907 :

buffalohc2016@gmail.com
www.buffalo2016.co.il

POLYBAR+

יבואן בלעדי

