MasterSeal Pool 1689

Wysokowydajne systemy elastomerowe do hydroizolacji basenów i zbiorników w
parkach wodnych
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Produkt

Grubość ok.

Zużycie ok.

1 mm

1,5 kg/m2

1. Podkład gruntujący
podkład
gruntujący

MasterSeal P 385

Podkład gruntujący i powłoka poziomująca epoksydowo-cementowe
do membran MasterSeal M, stosowane na powierzchnie wilgotne

2. Uszczelnianie porów i wiązanie

Środek wiążący

Alternatywny
środek wiążący

3. Membrana

MasterSeal P 770

2-składnikowy podkład gruntujący opracowany w oparciu o Xolutec –
technologię dla systemu MasterSeal

MasterTop P 686 W

Wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy podkład gruntujący na bazie
żywicy epoksydowej

0,2 mm

0,25 kg/m²

MasterSeal Pool 1689

Wysokowydajne systemy elastomerowe do hydroizolacji basenów i zbiorników w
parkach wodnych

MasterSeal M 689
Membrana

Wysoce elastyczna, wyjątkowo szybko utwardzalna, nakładana
natryskowo membrana w 100% polimocznikowa do zastosowań
hydroizolacyjnych

Produkt

2 mm
(1 powłoka)

ok. 2,1 kg/m2

Objętość
ok.

Zużycie ok.

0,4–0,7 mm

0,6 -0,9 kg/m2

4. Warstwa wykończeniowa
MasterSeal TC 681

Dwuskładnikowa, poliasparginowa powłoka nawierzchniowa,
Warstwa
wykończeniowa pigmentowana, błyszcząca, szybkoutwardzalna również w niskiej
temperaturze, niewrażliwa na promieniowanie UV, stosowana w
systemach parkingowych i w powłokach z posypką

5. Naprawa powierzchni betonowych
Jeśli podłoże betonowe wykazuje oznaki korozji lub innych uszkodzeń, przed zastosowaniem systemu hydroizolacji
konieczne będzie przeprowadzenie naprawy powierzchni betonowych. Bliższe informacje dotyczące systemów
naprawy powierzchni betonowych znajdują się w odpowiedniej dokumentacji SBU lub TDS.

6. Uszczelnianie dylatacji (w razie potrzeby)
Sznur
dylatacyjny
Uszczelnianie
dylatacji

MasterSeal 920

Sznur dylatacyjny do uszczelniania dylatacji

MasterSeal NP 474

Jednoskładnikowy, stabilny, odporny od odłupywanie, elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy o dużej twardości do posadzek i ścian

-

1 m/m

20 x 10 mm

200 ml / m

-

1 m/m

7. Facety poziome
MasterSeal 920

Sznur dylatacyjny do uszczelniania dylatacji

MasterSeal 912

Jednoskładnikowa, pęczniejąca w kontakcie z wodą masa na bazie
Obróbka
polimerów do hydroizolacji spoin konstrukcyjnych.
połączeń
między ścianą a
MasterSeal 920
posadzką
Sznur dylatacyjny do uszczelniania dylatacji

MasterSeal 590

Szybkowiążąca zaprawa do wykonywania facet i eliminowania
przecieków

7. Facety pionowe

o grubości 20 mm

-

1 m/m

Odpowiednie
stosowanie

2,0 kg/dm3
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Obróbka
połączeń
między
ścianami

MasterSeal 590

Szybkowiążąca zaprawa do wykonywania facet i eliminowania
przecieków

Odpowiednie
stosowanie

2,0 kg/dm3

DOSTĘPNE ATESTY
MasterSeal M 689:
EN 1504 – 2: Wstępne badanie typu
MasterSeal TC 681:
EN 1504 – 2: Wstępne badanie typu
EN 13529: Chemiczna odporność na działanie
wody basenowej

WAŻNA WSKAZÓWKA:
Niewłaściwa metoda dezynfekcji może uszkodzić
powierzchnię! Do dezynfekcji wody w basenie należy
stosować
wyłącznie
standardowe
produkty
do
chlorowania (stężenie chloru 0,3 - 0,6 mg / l, wartość pH
7,0 - 7,4). Nie wolno przedawkować! Dezynfekcja przez
elektrolizę jest niedozwolona!
Dodatkowe informacje w arkuszach danych technicznych.

Oświadczenie:
Ze względu na bardzo różne warunki panujące na budowie i obszary
zastosowania naszych produktów, niniejszy arkusz danych technicznych
ma na celu wyłącznie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania.
Informacje te opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu.
Klient nie jest zwolniony z obowiązku starannego sprawdzenia
przydatności i możliwości zastosowania zgodnie z przeznaczeniem. Klient
jest zobowiązany do skontaktowania się z działem pomocy technicznej w
przypadku zastosowań, który nie zostały wyraźnie określone w arkuszu
danych technicznych w punkcie "Pola zastosowań". Użytkownik ponosi
wyłączną odpowiedzialność za użytkowanie produktu poza zakresem
zastosowania podanym w arkuszu danych technicznych bez uprzedniej
konsultacji z firmą BASF, oraz za ewentualne szkody wynikłe z tego
powodu.
BASF Construction Chemicals ….
….
….
Tel: …
Fax: …
www.master-builders-solutions.basf...

Wszystkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje, ciężary, tj. określone w
niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia i nie odzwierciedlają stanu produktu na postawie umowy.
Odbiorca naszych produktów ponosi wyłączną odpowiedzialność za
przestrzeganie ewentualnych praw własności oraz obowiązujących praw i
przepisów. Przywołanie nazw handlowych innych firm nie jest zaleceniem
i nie wyklucza stosowania produktów podobnego typu. Nasze informacje
opisują wyłącznie jakość naszych produktów i usług i nie stanowią
gwarancji. Za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych
kartach katalogowych odpowiedzialność ponosimy tylko w przypadku
umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, bez uszczerbku dla
roszczeń wynikających z przepisów o odpowiedzialności cywilnej za
produkt.
® = znak handlowy Grupy BASF zarejestrowany w wielu państwach.
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