Familie

Tip de produs

Proseal

Produse din cauciuc hidroexpansiv

Linii de produse

Categorii funcţionale

• Aqua
• Building
• Infratech

• Stoparea imediată a infiltraţiilor de apă în presiune în
clădiri
• Impermeabilizarea subsolurilor cu produse
hidroexpansive
• Realizarea operelor subterane din beton cu
impermeabilitate ridicată

Componente

Aspect

Monocomponent

Garnitură

PRS.0141

RINGSEAL L19
Garnitură de cauciuc
hidroexpansiv pentru distanțiere
de cofraje cu lame

Cod vamal

Descrierea generală a produsului
RINGSEAL L-19 este o garnitură dreptunghiulară cu un orificiu central de 19 mm x 2 mm,
realizată din cauciuc hidroexpansiv special care reacționează la contactul cu apa prin mărirea
volumului inițial. RINGSEAL L19 utilizat în combinație cu un distanțier metalic normal pentru
cofraje din lemn ("cu lame") sigilează ermetic discontinuitățile care ar putea să apară cu
ușurință în beton din cauza prezenței distanțierului; discontinuități care, în multe cazuri, ar
putea trece de pe o parte pe cealaltă a zidăriei riscând, în acest astfel, să compromită grav
impermeabilitatea acesteia.

4016 9300

Ambalaje
- Pungă 200 unitate

Aplicare
- Aplicare manuală
- Cleşte extensibil

Caracteristici generale
Capacitatea hidroexpansivă a produsului RINGSEAL L-19 a fost testată în laborator folosind
trei tipuri diferite de apă: demineralizată, sărată și cu un Ph foarte bazic (pentru a simula
condițiile contactului cu betonul). Testele de expansiune au demonstrat o schimbare de volum
variabilă, de la un minim de circa 200% (de trei ori volumul inițial) în cazul apei sărate, la un
maxim de peste 900% în cazul apei demineralizate.
În versiunea standard, garnitura RINGSEAL L-19 are dimensiunea potrivită pentru măsurile
obișnuite ale distanțierelor din cofrajul cu lame, utilizate în mod normal în construcții: în acest
caz cu o lățime de aproximativ 20 mm în versiunea drepte/plate sau "răsucite" (create cu scopul
de a minimiza probabilitatea formării neregularităților în timpul turnării betonului în cofraj).

Consum
1 garnitură RINGSEAL L19 pentru fiecare distanțator de cofraj ”tip lamă” (cu ajutorul a 6-8
bucăți pe metru pătrat pentru cofraje din lemn de 2 x 0,5 metri).

Domenii de utilizare
Realizări de construcții subterane din beton cu ajutorul cofrajelor din lemn acolo unde peretele
este în contact direct cu solul și acolo unde, prin urmare, nu există straturi de impermeabilizare
externe zidăriei: subsoluri, taverne, garaje subterane, subsoluri.
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Conservare:
24 luni

Neinflamabil

Potrivit pentru contactul cu apa potabilă

Produs hidroexansiv:
+200 / +900 %

Rezistent la razele UV

Culori disponibile
Albastru

Suporturi admise
Beton, Distanţieri metalici pentru cofraje în formă de “lamă”

Aplicare
Poziționați garnitura hidroexpansivă RINGSEAL L-19 cu un clește dilatator într-o poziție
centrală în raport cu lungimea distanțierele pentru cofrajele cu lame (o garnitură pentru
fiecare distanțier). Construiți cofrajul planificat utilizând distanțiere metalice pentru cofraje
din lemn gata pregătite și continuați cu operațiunile obișnuite de turnare a betonului.

Stocarea şi conservarea
A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele
directe ale soarelui. A se feri de umiditate.

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.

RINGSEAL L19 este produs/distribuit de
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