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MARISEAL 710
ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΑΡΙ
Αποπποθηηικά ςποζηπώμαηα
Πεπιγπαθή Πποϊόνηορ

Πλεονεκηήμαηα

Σν MARISEAL
710 είλαη έλα εκίζθιεξν αζηάξη
πνιπνπξεζάλεο, βαζηάο δηείζδπζεο, ελόο ζπζηαηηθνύ.
Παξέρεη
δπλαηή
πξόζθπζε
ζε
απνξξνθεηηθά
ππνζηξώκαηα, κεγάιε αληνρή ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο,
ζηελ ηξηβή θαζώο θαη ζε θνηλά ρεκηθά θαη απνξξππαληηθά.
Σν MARISEAL 710 πνιπκεξίδεηαη κε ηελ πγξαζία ηνπ
ππεδάθνπο θαη ηνπ αέξνο.

Εύθνιε εθαξκνγή (ελόο ζπζηαηηθνύ, έηνηκν πξνο ρξήζε).
Παξέρεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζε απνξξνθεηηθέο
επηθάλεηεο.
Παξέρεη γξήγνξή σξίκαλζε.
Παξέρεη αξθεηή ειαζηηθόηεηα, ώζηε λα αθνινπζεί ειαθξηέο
θηλήζεηο ηεο επηθάλεηαο.
Αλζεθηηθό ζε ζηάζηκα λεξά.
Αλζεθηηθό ζε παγεηό.
Υακειό θόζηνο.

Υπήζειρ

Καηανάλωζη

Σν MARISEAL
710 ρξεζηκνπνηείηαη σο αζηάξη
(αγγπξσηηθό) πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζηεγαλσηηθώλ ή/θαη
αξκνζθξαγηζηηθώλ
πιηθώλ
πνιπνπξεζάλεο
ζε
απνξξνθεηηθά ππνζηξώκαηα όπσο:

200 gr/m εθαξκνζκέλν ζε κία ζηξώζε.

θπξόδεκα
Σζηκεληνθνληάκαηα
νβάο
Ξύιν
Γπςνζαλίδεο

2

Υπωμαηιζμοί
Σν MARISEAL 710 δηαηίζεηαη ζε δηαθαλέο/ππνθίηξηλν.

Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηαζεξνπνηεηήο
ζαζξώλ επηθαλεηώλ ζε δάπεδα θαη ηνηρία.
Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζηαηεπηηθή
δηαθαλήο επίζηξσζε ζε δάπεδα κε βαξύ θνξηίν ρεκηθώλ,
όμηλσλ δηαι., ειαίσλ, νξπθηειαίσλ, θιπ.

Σεσνικά ζηοισεία
ΙΔΙΟΣΗΣΑ
ύζηαζε
Αληίζηαζε ζε πίεζε λεξνύ
Αληνρή ζε ιύγηζκα
Πξόζθπζε ζε ζθπξόδεκα
θιεξόηεηα (Κιίκαθα Shore A)
Αληνρή πςειήο ζεξκνθξαζίαο
Αληνρή ρακειεο ζεξκνθξαζίαο
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο
Υξόλνο επαλαβαθήο
Υξόλνο ηειηθνύ πνιπκεξηζκνύ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ
Πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε
Κακία δηαξξνή ζε πίεζε 7 αηκόζθαηξεο
400kg/cm2
2
> 2 N/mm (θαηαζηξνθή ζθπξνδέκαηνο)
>95
ν
90 C
ν
-40 C
50C έσο 350C
1-3 ώξεο
48 ώξεο

ΜΕΘΟΔΟ ΔΟΚΙΜΗ
DIN 1048 – DIN 1928 A
ΕΩΣΕΡ. ΕΡΓ. ΜΕΣΡΗΗ
ASTM D 903
ASTM D 2240
ΕΩΣΕΡ. ΕΡΓ. ΜΕΣΡΗΗ
ΕΩΣΕΡ. ΕΡΓ. ΜΕΣΡΗΗ
πλζήθεο: 20o C, 50% RH

Εθαπμογή
Πποεηοιμαζία ςποζηπώμαηορ
Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα λα έρνπκε άξηζην απνηέιεζκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.
Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ζηεγλή θαη ρσξίο ζαζξά, ειεύζεξε από θάζε βξσκηά ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη
αξλεηηθά ηελ ζπγθόιιεζε ηεο κεκβξάλεο. Αθαηξέζηε όια ηα ζαζξά θνκκάηηα. Σν λέν ζθπξόδεκα ρξεηάδεηαη λα σξηκάζεη γηα
ηνπιάρηζηνλ 28 ήκεξεο. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία ηεο επηθάλεηαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5%. Οη παιηέο επηζηξώζεηο,
βξσκηέο, ιίπε, θπηηθνί νξγαληζκνί θαη ζθόλεο πξέπεη λα αθαηξεζνύλ κε ηελ βνήζεηα ιεηαληηθνύ κεραλήκαηνο (ηξηβείνπ). Οη
νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο ηεο επηθάλεηαο πξέπεη λα ιεηαλζνύλ. Οηηδήπνηε ζαζξά θνκκάηηα ή ζθόλεο από ηελ ιείαλζε πξέπεη
λα αθαηξεζνύλ.
ΠΡΟΟΥΗ: Μη πλύνεηε ηην επιθάνεια με νεπό.
Αζηάπωμα
0
Γηα άξηζηα απνηειέζκαηα, ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επίζηξσζε θαη ηελ ζθιήξπλζε ηνπ αζηαξηνύ πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 5 C θαη
350C. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο επηβξαδύλνπλ ηελ ζθιήξπλζε, ελώ ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ επηηαρύλνπλ. Η πςειή πγξαζία
κπνξεί λα επεξεάζεη ην ηειείσκα.
Απιώζηε ην δηαθαλέο αζηάξη MARISEAL 710 κε ηελ βνήζεηα ξνινύ, βνύξηζαο ή πηλέινπ .
Μεηά από 2-3 ώξεο, θαη όζν ε επηθάλεηα εηλαη αθόκα ιίγν θνιιώδεο, επηζηξώζηε ηελ επόκελε ζηξώζε MARISEAL
MARISEAL 260 ή άιιν.

250,

ΠΡΟΟΥΗ: Σο αζηάπι MARISEAL 710 και ηο ζηεγανωηικό ςλικό MARISEAL ή MARIFLEX ππέπει να ηοποθεηούνηαι ηην
ίδια ημέπα, ώζηε να επιηςγσάνεηαι η μέγιζηη δςναηή ένωζη μεηαξύ ηοςρ.
ΤΣΑΗ: ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ αζηαξηνύ MARISEAL 710 ζε πνιύ απνξξνθεηηθό ή πνξώδεο ππόζηξσκα όπσο ζε
αθξνκπεηόλ, ζπληζηνύκε εθαξκνγή ζε ηνπιάρηζηνλ δύν ζηξώζεηο.
ςζκεςαζία και αποθήκεςζη
Σν MARISEAL 710 παξαδίδεηαη ζε δνρεία ησλ 17kg, 10kg, 5kg θαη 1kg. Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη
δξνζεξνύο ρώξνπο ην αλώηεξν γηα 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη ην
0
0
ειηαθό θσο. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 5 -35 C. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο
ην όλνκα ηνπ παξαγσγνύ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο, ηνλ αξηζκό παξαγσγήο θαη ηελ εηηθέηα πξνθύιαμεο.
Μέηπα αζθαλείαρ
Δείηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Εύθιεθην. Παξαθαινύκε κειεηήζεηε ην θύιιν Δεδνκέλσλ
Αζθάιεηαο.
Οη ηερληθέο καο νδεγίεο – πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ή κέζσ δνθηκώλ – παξέρνληαη κε θαιή πίζηε αιιά ρσξίο εγγύεζε, θαη ην ίδην ηζρύεη όπνπ αλαθέξνληαη δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο/ πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Δελ ζαο
απαιιάζζεη από ηελ ππνρξέσζε λα δνθηκάζεηε ηα πξντόληα πνπ παξέρνληαη από κέξνπο καο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπο γηα ηηο δ ηαδηθαζίεο θαη ρξήζεηο πνπ ζηνρεύνληαη. Η εθαξκνγή, ρξήζε θαη
επεμεξγαζία ησλ πξντόλησλ είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ καο θαη ζπλεπώο, απνθιεηζηηθά δηθήο ζαο επζύλεο. ε πεξίπησζε, παξόια απηά, πνπ δηαπηζησζεί ππεπζπλόηεηα γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία έιαβε
ρώξα ιόγσ ειαηησκαηηθνύ πιηθνύ, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην ζεκείν ηεο βιάβεο. Εκείο θπζηθά, ζα ζαο παξέρνπκε πάληα πξν τόληα ζηαζεξήο πνηόηεηαο
κέζα ζην πιαίζην ησλ Γεληθώλ καο Όξσλ Πώιεζεο θαη Παξάδνζεο.

