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Familie
Proseal

Tip de produs
Carcase de imobilizare a rostului

Linii de produse
• Aqua
• Building
• Infratech
• Sanageb

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

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Carcasă metalică

Descrierea generală a produsului
Carcasă din plasă din oţel cu ochiuri pătrate de formă trapezoidală deschisă numai pe o parte,
pre-profilată utilizată pentru a facilita poziţionarea benzilor de impermeabilizare (waterstop)
din bentonită sodică CLAYSEAL 25.20 şi a împiedica deplasarea locaşului prevăzut, mai ales în
situaţii complexe sau pe suprafeţe insuficient pregătite. BENTONET, odată ce a fost introdusă
joncţiunea, va trebui fixat de suportul din beton cu ajutorul cuielor din oţel şi şaibe la fiecare
20-25 cm.

Domenii de utilizare
Realizarea rosturilor de lucru rigide (nu de dilatare) şi conexiunilor pentru o izolaţie hidraulică
permanentă.

Caracteristici fundamentale
Conservare nelimitată Lărgime:

2.8 cm

Lungime:
1 m

Neinflamabil

Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie Culori disponibile
Oțel

Specificaţii tehnice
Dimensiunile ochiurilor: 13x13 mm

 

Aplicare
Extindenţi banda de impermeabilizare (waterstop) din bentonită sodică CLAYSEAL 25.20 în
poziţia dorită. Instalaţi deasupra cordonului bentonitic hidroexpansiv CLAYSEAL 25.20,
carcasa de fixare BENTONET. Fixarea de suport va trebui efectuată cu ajutorul cuielor de oţel
poziţionate la circa 20-25cm unul de celălalt. Sigilarea joncţiunilor dintre cordoanele benzii de
impermeabilizare este asigurată de alăturarea la cel puţin 10 cm şi nu de suprapunerea
extremităţilor.
Poziţionarea cordonului hidroexpansiv CLAYSEAL 25.20 trebuie să asigure acoperirea a 10-
12cm de beton pentru a putea opri acţiunea expansivă generată de hidratare.

Pregătirea suporturilor
Pregătiţi locul de montaj astfel încât să fie cât mai neted şi liniar posibil compensând
eventualele neuniformităţi/suprafeţe neregulate cu REPAR TIX şi eliminând toate părţile
friabile, neadecvate, pulverulente.

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.

PRS.0139
BENTONET
Carcasă din plasă de oţel
trapezoidal, pre-profilată pentru
CLAYSEAL 25.20

Cod vamal
7326 9098
 

Ambalaje
- Neambalat 1 m
- Cutie: 30 x (Neambalat 1 m)
 

Aplicare
- Aplicare manuală
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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.

BENTONET 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


