PLAST ROOF
(Διπλ. Ευρ. 13057)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PLAST ROOF είναι παχφρρευςτθ ελαςτομερισ αςφαλτικι μαςτίχθ, με βάςθ ειδικά πολυμεριςμζνα υλικά ειδικζσ
ενιςχυτικζσ ίνεσ, άςφαλτο και διαλφτεσ. Στεγνϊνει γριγορα, ζχει τζλεια πρόςφυςθ, τεράςτια κολλθτικι ικανότθτα και
παραμζνει ελαςτικι (επιμικυνςθ 1300%) τόςο ςε χαμθλζσ όςο και ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (-20° C ζωσ +80° C ).
Το PLAST ROOF εφαρμόηεται εν ψυχρϊ. Χρθςιμοποιείται για πλιρωςθ – ςφράγιςθ αρμϊν, ρωγμϊν, χαραγϊν γωνιϊν
ςυναρμογισ ςτο ςκυρόδεμα, ςε ξφλινεσ καταςκευζσ και ςτθν τοιχοποιία. Εφαρμόηεται και ςε κάκετουσ αρμοφσ μικροφ
ανοίγματοσ. Χρθςιμοποιείται επίςθσ για κόλλθςθ αςφαλτικϊν μεμβρανϊν, που θ επιφάνειά τουσ ζχει επικάλυψθ
χαλαηιακισ άμμου,αςφαλτοχάρτων και αςφαλτικϊν κεραμιδϊν. Συνεργάηεται άψογα με επιφάνειεσ από ςκυρόδεμα,
ελαφρομπετόν, ξφλο, πζτρα, τοφβλο, γυψοςανίδα.
ΟΔΗΓΙΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Προετοιμαςία επιφάνειασ
Η επιφάνεια πρζπει να είναι ομαλι ,κακαρι, ςτεγνι χωρίσ ςκόνθ, λάδια, ςκουριζσ,ςακρά ι ξζνα υλικά.
Εφαρμογή
Το PLAST ROOF εφαρμόηεται με τθ βοικεια ςπάτουλασ ι γραςςαδόρου, όταν πρόκειται για πλιρωςθ αρμϊν. Η
αςφαλτικι μαςτίχθ, ςυμπιζηεται κατάλλθλα μζςα ςτον αρμό, ϊςτε να εφαρμόςει καλά. Γεμίηουμε τον αρμό μζχρι τθν
επιφάνεια του. Μετά πάροδο 2-3 θμερϊν, πικανότατα θ πλιρωςθ του αρμοφ να κατζβει. Συμπλθρϊνουμε και πάλι
αςφαλτικι μαςτίχθ και επαλείφουμε τουλάχιςτον 5 cm δεξιά και αριςτερά ςε όλο το μικοσ του αρμοφ. Για να
προςτατεφςουμε τθν αςφαλτικι μαςτίχθ από τθν υπεριϊδθ θλιακι ακτινοβολία και τθν γριγορθ γιρανςθ, βάφουμε τθν
επιφάνεια που είναι εκτεκειμζνθ χρθςιμοποιϊντασ το αςφαλτικό βερνίκι αλουμινίου SILVER BITUME. Παρουςιάηει
μεγάλθ αντοχι ςτο νερό, τα διαλφματα οξζων και ςτα αλκάλια.
ΠΡΟΟΧΗ: Προςβάλλεται από τα πετρελαιοειδι. Δεν εφαρμόηεται ςε επιφάνειεσ προϊόντων από πολυςτερίνθ
(διογκωμζνθ ι εξθλαςμζνθ) διότι περιζχει οργανικοφσ διαλφτεσ.
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ
Η κατανάλωςθ κυμαίνεται από 0,10-0,15 lt / τρζχον μζτρο αρμοφ, διαςτάςεων 1cm x 1cm
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Τα εργαλεία κακαρίηονται αμζςωσ μετά τθ χριςθ με βενηίνθ.
ΤΚΕΤΑΙΑ
Διατίκεται ςε δοχεία των 5lt και 20lt.
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ
Αποκθκεφεται ςε κλειςτό δοχείο ςε ςτεγαςμζνο χϊρο προφυλαγμζνο από πθγζσ κερμότθτασ και τθν άμεςθ ζκκεςθ ςε
θλιακι ακτινοβολία.
ΦΤΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ

Φυςικι κατάςταςθ

Παχφρευςτθ πάςτα
Μαφρο

Χρϊμα
Πυκνότθτα

0,98-1,02 gr/cm³

Περιεκτικότθτα ςε ςτερεά

65-70 %
ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ

Είναι εφφλεκτο και επιβλαβζσ όταν ειςπνζεται και ςυνιςτάται να χρθςιμοποιείται μόνο ςε καλά αεριηόμενο χϊρο. Να
φοράτε κατάλλθλθ προςτατευτικι ενδυμαςία και γάντια. Γαι αναλυτικότερεσ οδθγίεσ-προφυλάξεισ ςυμβουλευτείτε το
δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ (τμιμα πωλιςεων τθσ εταιρείασ)
-Η εταιρεία HERMES-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ. διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται παραπάνω
,τα οποία βαςίηονται ςε τρζχουςα παραγωγι, χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ.

