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Familie
Proseal

Tip de produs
Sigilanţi plastici, elasto-plastici şi hidroexpansivi

Linii de produse
• Aqua
• Infratech

Categorii funcţionale
• Impermeabilizarea rosturilor de mişcare sau a rosturilor
de lucru
• Realizarea operelor subterane din beton cu
impermeabilitate ridicată

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Cartuș

Descrierea generală a produsului
Adeziv polimeric pe bază de silani modificați, cu acțiune sigilantă și permanent elastic, special
pentru lipirea garniturilor, a elementelor de îmbinare și a cordoanelor, atât a celor bentonitice (
de exemplu CLAYSEAL 25.20 și/sau CLAYSEAL 25.20 SW), cât și a celor din cauciuc hidrofilic
expandabil (de exemplu SEALGUM 20.05), în lucrările de impermeabilizare a elementelor cu
turnare în mai multe faze. Adezivul înlocuiește metoda clasică de fixare a acestor elemente
ermetice, cu ajutorul cuielor.

Caracteristici generale
"PROSEAL FIX permite să se toarne betonul chiar și după doar câteva ore de la aplicarea
cordonului, dată fiind rapiditatea de întărire a adezivului. Eficiența sa nu este compromisă nici
în cazul în care suprafața betonului este udă. Datorită utilizării PROSEAL FIX, operațiunile de
fixare cu cuie a cordonului de sigilare nu mai sunt necesare.
PROSEAL FIX permite o fixare rapidă și sigură, chiar și în cazul în care locașul în care este
poziționat cordonul nu este perfect neted și plan, asigurând în orice caz etanșarea la apă a
sistemului, după faza de turnare a betonului. De asemenea, este eficient pentru aplicarea în
poziție verticală a acestor cordoane."

Consum
Aproximativ 0,15 cartușe de PROSEAL FIX pentru fiecare metru liniar de waterstop din
bentonită sau din cauciuc hidroexpansiv ce trebuie lipit.

Domenii de utilizare
Realizarea operațiunilor de turnare în mai multe faze a betonului cu armătură rigidă (nu cu
elemente de dilatare) și a legăturilor cu o etanșare la apă sigură și permanentă, de exemplu
între placa plană orizontală și peretele de înălțare, pentru clădirile subterane.

Caracteristici fundamentale
Conservare:
15 luni

Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie

Culori disponibile
Gri

 

Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Apă • Beton

• Prefabricaţi

Pregătirea suporturilor
"Asigurați-vă că locașul în care se poziționează cordonul nu are părți sfărâmicioase, că nu
prezintă denivelări, că nu este murdar sau pulverulent. Este important ca suprafața respectivă
să nu fie pătată de ulei sau de substanțe unsuroase.
Locașul de poziționare a cordonului poate să nu fie perfect plat, cu condiția ca denivelările să
pemită totuși cordonului final să respecte profilul și să adere perfect pe suport (să nu se
formeze colțuri, muchii etc.). Dacă suprafețele respective prezintă denivelări prea accentuate,
acestea trebuie corectate cu mortar tixotropic REPAR TIX, înainte de aplicarea cordonului. "

PRS.0213
PROSEAL FIX
Adeziv tip cartuș pentru lipirea
cordoanelor hidrofilice
expandabile

Cod vamal
3506 1000
 

Ambalaje
- Cartuş 290 cc
- Cutie: 12 x (Cartuş 290 cc)
 

Aplicare
- Maşină de dozat
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Aplicare
"Folosind un pistol clasic de dozare a cartușelor, repartizați o cantitate adecvată de produs
de-a lungul segmentului de cordon ce urmează să fie aplicat. Un cartuș de PROSEAL FIX este
suficient pentru a lipi aproximativ 8-10 metri de cordon. Cea mai bună fixare se obține atunci
când întreaga suprafață de contact al cordonului este acoperită cu adeziv, în momentul în
care se fixează cordonul în locașul respectiv. După ce ați distribuit adezivul pe cordon, aplicați
cordonul în locașul respectiv și țineți-l nemișcat timp de câteva secunde.
Ideal ar fi să se toarne betonul după cel puțin o zi de la poziționarea cordonului. În orice caz,
în situații de urgență, chiar și numai după câteva ore (minim 4), gradul de prindere a
adezivului va fi deja suficient pentru a se putea continua cu turnarea betonului."

Stocarea şi conservarea
A se feri de îngheţ. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând
îngheţul şi razele directe ale soarelui. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C şi
+35°C.

Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
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PROSEAL FIX este produs/distribuit de

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


