SikaSwell® Termékcsalád

Know-How

ipari minőség az Ön közelében

a duzzadási nyomás tömíti a
hézagokat és megakadályozza
a víz áramlását.

SikaSwell® Termékcsalád
rendkívül hatékony
vízre duzzadó hézagtömítési rendszer

A vízre duzzadó hézagtömítési rendszerek, mint a SikaSwell® profilok és tömítőanyagok, olyan vízre duzzadó szalagok, melyek vízzáró
betonszerkezetekben használhatók szerkezeti hézagok tömítéséhez.
Amint vízzel érintkezik a SikaSwell® szalag, duzzadási nyomás jön létre
a szerkezetben. Ez a duzzadási nyomás tömíti a szerkezet hézagait és
megakadályozza a víz áramlását.

Az Ön Sika képviselője:

Szerkezeti hézagok

Kizárások

Előregyártott betonszerkezetek

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük,
tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a
terméket.
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Áttörések

SikaSwell® A

SikaSwell® P

SikaSwell® S-2

akril bázisú, vízre duzzadó
munkahézag szalag

Polimer BÁZISÚ, vízre duzzadó
munkahézag szalag

PolIuretÁN BÁZISÚ, DUZZADÁSKÉPES
SZIGETELŐANYAG

alkalmazási terület:

TERMÉKELŐNYÖK:

alkalmazási terület:

TERMÉKELŐNYÖK:

alkalmazási terület:

TERMÉKELŐNYÖK:

́́ Építési hézagokhoz helyszíni
betonozásnál
́́ Csőáttörésekhez és acélszerkezetek átvezetéséhez
́́ Különböző építőanyagok közötti
átvezetéshez

́́ A legkisebb repedésekbe és
üregekbe is beleduzzad
́́ Nem veszti el duzzadóképességét számos nedves-száraz ciklus
után sem
́́ Alkalmazhatósága és hosszú
távú stabilitása vizsgált és
jóváhagyott
́́ Akril bázisú

́́ Munkahézagok vízzáró tömítésére magas- és mélyépítésben
́́ Csőáttörésekhez anyagváltásnál
pl.: acél és beton között

́́ Hegesztés nélküli feldolgozás
́́ Védőbevonata révén elkerülhető
az idő előtti duzzadás
́́ Tartósan vízálló
́́ Teljesítménye bevizsgált és
jóváhagyott
́́ Rugalmas

́́ Építési hézagokhoz helyszíni
betonozásnál
́́ SikaSwell® profilok ragasztásához

́́ Egyszerű alkalmazás kartus vagy
unipac csomagolásból
́́ Tökéletes kis csomópontok
tömítéséhez
́́ Érdes felületen
alkalmazható
́́ Teljesítménye bevizsgált és jóváhagyott
́́ Poliuretán bázisú

CSOMAGOLÁS:
́́ A 2005: 20 m/tekercs
A 2010: 10 m/tekercs,
60 m / doboz

CSOMAGOLÁS:

CSOMAGOLÁS:

́́ 10 m/tekercs, 50 m / doboz

́́ 300 ml kartus
́́ 600 ml unipac

alkalmazás:

alkalmazás:

Tömítőgyűrűk és vízre duzzadó
anker dugók vízzáró tömítésekhez

alkalmazás:

́́ Tisztítsa meg a felületet
́́ Vágja le a munkahézag szalagot
a megfelelő hosszúságban

́́ Vigye fel a ragasztóanyagot pl.
SikaSwell® S-2-t a beton sáv
közepére
́́ Nyomja a duzzadó profilt közvetlenül a friss ragasztóanyagba

́́ Tisztítsa meg a felületet
́́ Vágja le a munkahézag szalagot
a megfelelő hosszúságban

́́ Vigye fel a ragasztóanyagot
pl. SikaSwell® S-2-t a beton sáv
közepére
́́ Nyomja a duzzadó profilt közvetlenül a friss ragasztóanyagba

́́ Tisztítsa meg a felületet
́́ Vágja le a kinyomócsőrt háromszög keresztmetszetben

́́ Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba
́́ Vigye fel a tömítőanyagot a
betonsáv közepére

