MasterSeal 590
Mortar cu priză ultra rapidă pentru stoparea infiltraţiilor active de apă în beton şi
zidărie

DESCRIERE
MasterSeal 590 în amestec cu apă reprezintă un mortar
gata de utilizare cu priză ultrarapidă pentru stparea
infiltraţiilor de apă din beton şi zidărie. Odată cu întărirea,
acest mortar se constituie într-o etanşare hidriozolantă cu
caracteristici similare cu cele ale betonului.

DOMENIU DE APLICARE
MasterSeal 590 este utilizat pentru închiderea infiltraţiilor
active de apă sub presiune prin rosturi, fisuri sau cavităţi
în beton sau zidărie, acolo unde un mortar obişnuit ar fi
spălat, iar un mortar pe bază de răşină nu poate obtine
aderenţă la suport.
Domeniul de utilizare include:
•
Utilizare ca etanşant pentru rosturi de construcţie sau
rosturi la pardoseli.
•
Pentru închiderea fisurilor şi a rosturilor de construcţie
la rezervoare sau alte structure de stocare a apei.
•
Pentru ancorarea rapidă a diblurilor, conductelor,
echipamentelor sanitare etc.
•
Umplerea rosturilor, între segmentele de beton şi
tunelurile din zidărie, sisteme de canalizare, conducte
şi mine.

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE

Priză ultra-rapidă, închiderea instantanee a infiltraţiilor
•
Necesită numai adăugare de apă
•
Se dezvoltă imediat după priză, asigurând o etanşare
hidroizolantă permanent
•
Caracteristici similare şi compatibile cu ale betonului
•
Fără cloruri
•
Nu permite coroziunea armăturii.

METODA DE APLICARE
(a) Pregătirea suprafeţei

Pentru închiderea infiltraţiilor active şi etanşarea
rosturilor de pereţi/pardoseli:
Este de preferat ca betonul cu fisuri sau găuri să fie tăiat.
Cavităţile astfel create trebuie să fie cât mai aproape de
forma patrată, cu lăţimea şi adâncimea de 20 mm x 20
mm şi cu marginile drepte. Trebuie evitate secţiunile in
“V”. Se curăţă cu jet de apă găurile, rosturile sau fisurile,
pentru a îndepărta praful şi orice particule desprinse.

Pentru găuri şi alte defecte din construcţie în pereţi de
beton:
Se îndepărtează toate sârmele, bucăţile de lemn sau orice
alte obiecte străine, prin tăierea betonului de la suprafaţă
pe o adâncime de minimum 25 mm.
Pentru fixarea de ancore şi dibluri metalice în beton şi
zidărie:
Se practică o gaură la adâncimea indicată în proiect şi cu
un diametru care să asigure o distanţă de minimum 10
mm de la ancoră la marginea găurii.
Toate suprafeţele trebuie umezite cu apă curată imediat
înainte de aplicarea produsului MasterSeal 590.

(b) Amestecarea
Mortarul uscat MasterSeal 590 se amestecă numai
manual cu apă curată. Se amestecă riguros şi până la
obţimerea unei consistenţe vârtoase, utilizând aproximativ
0.24 (0.22 – 0.26 l/kg) litri de apă la 1 kg de mortar uscat.
Nu se amestecă suplimentar. Nu se amestecă mai mult
material decât poate fi pus în operă într-o aplicaţie (1-2
minute la 20°C).

(c) Aplicarea
Pentru închiderea infiltraţiilor active:
Se ţine materialul în mâna echipată cu mănuşa de
protecţie, până la încălzire uşoară sau până la începerea
prizei.
Apoi apăsaţi ferm mortarul MasterSeal 590 în cavitate,
exercitând maximă presiune, fără îndepărtarea mâinii sau
a mistriei, pentru cel puţin 1 minut.
În cazul în care cavitatea este prea mare pentru a fi
închisă dintr-o singură aplicaţie de mortar MasterSeal 590,
se lucrează în acelaşi mod, progresiv de la margine spre
centru.
După stoparea apei active de infiltraţie, se îndepărtează
surplusul de material, pentru a îl aduce la acelaşi nivel cu
suprafaţa de beton învecinată.
Pentru închiderea fiurilor la îmbinarea pardosealăperete la construcţii existente
Se introduce forţat mortarul MasterSeal 590 în golul
pregătit şi se netezeşte.
La îmbinarea pardoseală-perete se formează la 45o o
închidere de aproximativ 35-45 mm.
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Pentru etanşeizarea îmbinării dintre pardoseala din
beton şi peretele subsol din zidărie la construcţii noi:
De-a lungul liniilor de intersecţie dintre peretele de zidărie
şi pardoseala subsolului (inclusiv dedesupt) se formează
un prag dintr-o şipcă de lemn de 20mm x 20mm.
Muchia superioară a şipcii trebuie să fie la acelaşi nivel cu
pardoseala din beton. Şipca se menţine în poziţie până la
întărirea betonului proaspăt.
După îndepărtarea şipcii din lemn, se spală jgeabul cu apă
curată din furtun pentru a îndepărta molozul.
Jgheabul se umple apoi cu mortar MasterSeal 590 de
consistenţă vârtoasă, care se impinge forţat în cavitate, pe
toată lungimea intersecţiei perete-pardoseală.
Se menţine mortarul MasterSeal 590 umed timp de 15
minute de la aplicarea acestuia.

CONSUM

Pentru repararea rosturilor cu infiltraţii şi a fisurilor în
pereţi din zidărie sau beton:
Se presează cu mâna sau cu mistria mortarul MasterSeal
590 în rost sau în fisură.

ATENŢIONĂRI

Pentru închiderea cavităţilor şi repararea defecte din
construcţie în pereţi din beton
Se umplu cavităţile cu mortar MasterSeal 590. Se crează
asperităţi (prin zgâriere, etc) pe suprafaţa mortarului,
pentru a îmbunătăţi aderenţa la suport pentru aplicaţiile
următoare.
Pentru fixarea ancorelor şi a bolţurilor în beton sau
zidărie
Se umple gaura cu mortar MasterSeal 590 şi se îndeasă,
pentru a tasa. Se verifică dacă gaura este plină. Imediat
se centrează ancora sau diblul şi se introduce forţat în
mortar. Mortarul MasterSeal 590 se îndeasă ferm în jurul
elementului ancorat.

CONDIŢIONARE
Timpul final de priză: 2 - 4 minutes.
Odată ce mortarul MasterSeal 590 s-a rigidizat sufficient,
se umezeşte cu apă curată şi se menţine în umed timp de
minimum
15 minute.

AMBALARE
MasterSeal 590 se livrează în cutii de 5 kg și de 25 kg.

Din 1kg de mortar uscat se prepară aproximativ 585cm3
de mortar proaspăt sau se umple un rost de 20mm x
20mm x 1.45m.

DEPOZITARE
Mortarul MasterSeal 590 trebuie păstrat în depozit
acoperit şi nu direct pe sol. La stivuire se va avea grijă să
se suprapună maxim 4 găleţi de 25 kg respectiv maxim 5
cutii de câte 5 kg. Ambalajele trebuie protejate de surse
de umiditate şi nu vor fi depozitate la temperaturi de peste
30°C pe termen lung.

DURATA DE GARANŢIE

Durata de garanţie este de 12 luni.

•
•
•
•
•
•

•

A nu se aplica pe suprafeţe îngheţate sau acoperite cu
gheaţă.
A nu se aplica pe fisuri active (dinamice).
A nu se utiliza pentru umplerea rosturilor de
expansiune sau a rosturilor de control.
A nu reamesteca mortarul întărit.
A nu se utiliza ca strat de acoperire pe suprafeţe.
A nu se expune suprafeţele tratate la procese de
epurare a apei cu duritate sub 140 ppm, sau cu
valoare pH sub 7 ori peste 12, sau la soluţii de sulfaţi
(SO4) solubili în apă, cu concentraţie peste 0.20%, fără
o acoperire suplimentară de protecţie.
A nu se utiliza dacă mortarul uscat prezintă bulgări
mari.

MANIPULARE ŞI TRANSPORT

La utilizarea acestui produs se aplică măsurile preventive
uzuale care se aplică produselor chimice, de exemplu se
interzice ingestia de alimente sau lichide precum şi
fumatul în timpul lucrului. Mainile se spală cu apă la
fiecare pauză şi la terminarea lucrului.
Pentru informaţii complete legate de Siguranţa şi
Securitatea, privind acest produs, trebuie consultate Fişele
de Sănătate şi Securitate relevante.
Evacuarea produsului şi ambalajelor se face conform
legislaţiei locale în vigoare. Responsabilitatea pentru
aceasta revine beneficiarului final al produsului.
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Date despre produs
Proprietăţi
Densitatea în stare umedă
Dimensiunea maximă a particulelor

Unităţi

Rezultate

g/cm³

2.14

mm

0.8

Rezistenţa la încovoiere

30 Minute
24 Ore
28 Zile

N/mm2

> 2.5
> 4.5
> 7.0

Rezistenţa la compresiune

30 Minute
24 Ore
28 Zile

N/mm2

> 12
> 20
> 50

Notă: Timpii de întărire sunt măsuraţi la 21°C ± 2°C şi 60% ± 10% rumiditate relativă. Conţinutul de apă: 0,24l/kg produs.
Temperaturi mai ridicate sau/şi umidităţi relative mai ridicate pot scurta aceşti timpi şi vice versa. Datele tehnice prezentate sunt rezultate statistice şi nu
corespund minimelor garantate. Toleranţele sunt cele descrise în performanţele aferente.

Având în vedere variabilitatea condiţiilor in situ şi a domeniilor
de aplicare, aceste date tehnice reprezintă numai un ghid de
aplicare. Aceste informaţii sunt bazate pe cunoştinţele şi
experienţa noastră la acest moment. Clientul nu este absolvit de
obligaţia de a efectua încercări privind aplicabilitatea pentru
utilizarea dorită. Clientul este obligat să contacteze consultanţii
tehnici pentru domenii de aplicare nemenţionate în Fişa
tehnică la “Domenii de aplicare”. Utilizarea produsului în afara
domeniilor de utilizare menţionate în Fişa tehnică, fără
consultarea prealabilă a reprezentanţilor BASF, şi posibilele
daune rezultate se află în sricta responsabilitate a clientului.
BASF SRL Divizia pentru Constructii, Sos. Ploiesti –Targoviste
(DN 72), Km 8, RO – 107025
Telefon :+40 344 520 100, Telefax : + 40 344 520 101,
www.master-builders-solutions.basf.ro

Toate descrierile, desenele, fotografiile, datele
rapoartele, greutăţile menţionate în prezenta fişă pot fi
modificate fără notificarea prealabilă şi nu reprezintă
condiţii pentru produs, de a fi stipulate în contract. Este
responsabilitatea strictă a xxx de a observa posibilele
drepturi ale proprietarilor, la fel ca şi legislaţia şi
reglementările în vigoare. Referirea la denumirea
comercială a altor companii nu reprezintă o
recomandare şi nu exclude utilizarea unor produse de tip
similar. Informaţiile noastre descriu calitatea produselor
şi serviciilor noastre şi nu reprezintă o garanţie. Este
acceptată responsabilitatea pentru fişe tehnice
incomplete sau incorecte numai în caz intenţionat sau în
cazul unor neglijenţe majore, fără prejudicii de reclamat
privind garanţia legală a produsului.
Fişa de date tehnice MasterSeal 590 – 1.Ediţia 02.2014
® = marca înregistrată a grupului BASF în mai multe ţări

