396.00 sz. műszaki adatlap

MAXFLEXCB

®

ÖNTAPADÓ VÍZZÁRÓ SZALAG HÉZAGOKHOZ,
BARÁZDÁKHOZ ÉS SARKOKHOZ
LEÍRÁS
A MAXFLEX ® CB egy öntapadó, hidegen alkalmazható
vízzáró szalag keresztirányú alakváltozásra képes
plasztid elasztomer butil gumirésszel és az egyik oldalán
nem szőtt poliészter geotextíliával. Alkalmas bármilyen
vízszigetelő bevonat alá.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
•

•

•
•

Vízzáró szigetelés és a leragasztott elem
mozgásképességének megőrzése, legyen szó akár
látszó, akár nem látszó hézagokról: tetőáttörések,
átmenő csövek, verandák, látszó szegélyek tetőkön,
ereszcsatornák, tetőablakok, kémények stb.
Hézagok javítása, lezárása és szigetelése sarkokon,
csatlakozásoknál,
csomópontokon:
csatornák,
víztartályok, úszómedencék, teraszok, tetők, nedves
helyek stb.
Hézagok vízzáró szigetelése falakon, homlokzatokon,
előregyártott elemeken, alapokon stb.
Széles és szabálytalan rajzolatú hézagok, repedések
lezárása és javítása.

távolítsunk el minden cementiszapot, öntési kérget, málló
vagy repedezett részt. A MAXFLEX® CB alkalmazása előtt
a felületi sérüléseket, kavicsfészkeket, hámlásokat
orvosoljuk MAXREST® javítóhabarccsal (2. sz. műszaki
adatlap). A hézagok homlokfelületeit is javítani kell.
Erősen porózus felületeken használjunk akril bázisú
MAXBOND® alapozót.
A szalag előkészítése
A tervrajznak megfelelően ollóval vágjuk le a kívánt
hosszúságú darabokat a MAXFLEX® CB szalagból.
Leragasztás előtt rendezzük el a darabokat a hézagokon,
gérvágásokon, keresztcsatlakozásokon és sarkokon.

ELŐNYÖK
•

Tökéletesen vízzáró és vízálló rendszer, áthidalja a
fogadófelület barázdáit és repedéseit, mozgásteret
hagy a leragasztott elemeknek.

•

Rendkívül rugalmas, jól illeszkedik a felülethez.

•

Alkalmazható függőleges / vízszintes felületeken és
mennyezeteken.

•

Kitűnő tapadás a szokásos felületeken (beton,
falazat, szálcement, fém, csempe stb.)

•

Jó hatásfok alacsony és magas hőmérsékleten
egyaránt.

•

Időjárásálló: ellenáll hidegnek, melegnek, esőnek,
légszennyezettségnek,
ultraibolyaés
ózonsugárzásnak. Strapabíró.

•

Könnyen, gyorsan alkalmazható: nincs szükség
hozzá forró levegőre vagy gyújtóforrásra. A
helyszínen méretre vágható és a kívánt alakra
hajtogatható.

•

Sokféle vízzáró bevonat alá, pl. MAXSEAL® FLEX,
MAXELASTIC®,
MAXELASTIC®
PUR-HW,
MAXEPOX® stb.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK
Felület előkészítése
A felület legyen tiszta és ép, ne legyen rajta por, rozsda,
olaj, zsír vagy más szennyeződés, ami gátolhatja a vízzáró
szalag tapadását. Kefével, köszörűvel vagy homokfúvással

Az előkészített darabok elhelyezése
A MAXFLEX® CB elhelyezése előtt húzzuk le a
védőpapírt. Ügyeljünk arra, hogy a szalag öntapadós
oldala nézzen az előkészített felület felé. Enyhe nyomást
kifejtve helyezzük el a szalagot és kemény hengerrel
kigörgetve gondoskodjunk róla, hogy az öntapadós oldala
közvetlenül érintkezzen a felülettel. Így biztosítható a
résmentes tapadás és elkerülhető a nem szőtt geotextília
sérülése. A felület legyen teljesen száraz, hogy a vízzáró
szalag tökéletesen megtapadjon rajta.
Átlapolás
Két különböző MAXFLEX® CB darab találkozásánál
legalább 5 cm hosszan átlapolást célszerű alkalmazni.
Ügyeljünk arra, hogy az átfedési terület legyen tiszta,
száraz, mentes a zsír- és porszennyeződéstől.
Alkalmazási feltételek
Az optimális alkalmazási hőmérséklet-tartomány 5 – 30
°C. Ne alkalmazzuk a terméket, ha a hőmérséklet nem
éri el az 5 C-t, vagy a következő 24 órában várhatóan az
alá süllyed. Ne alkalmazzuk a terméket, ha 24 órán belül
eső, párakicsapódás, harmat vagy egyéb formában víz
érheti a felületet.
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MAXFLEX ® CB
Tisztítás
Közvetlenül a használat után minden szerszámot és
munkaeszközt tisztítsunk meg MAXSOLVENT®-tel. A
kikeményedett anyagot már csak mechanikus úton lehet
eltávolítani.
CSOMAGOLÁS
A MAXFLEX® CB terméket 8,5 cm széles és 10 m
hosszú tekercs formájában forgalmazzuk. A termék igény
esetén ettől eltérő szélességben és hosszúságban is
kapható.

Bőrre kerülése esetén szappannal és vízzel mossuk le az
érintett részt. Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz.
A MAXFLEX® CB biztonsági adatlapját igény esetén
készséggel rendelkezésre bocsátjuk.
A termék és az üres csomagolás hulladékként történő,
hatályos előírások szerinti kezelése a végfelhasználó
kötelessége.
FONTOS TUDNIVALÓK
•

TÁROLÁS
•

Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, fedett, fagytól
és napfénytől védett helyen, 5 és 30 °C közötti
hőmérsékleten tartva a termék tárolhatósági ideje
tizenkét hónap. Álló helyzetben tárolandó, kerülve a
raklapok egymásra helyezését. Közvetlen hőtől és
napfénytől védett helyen tartandó.
EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
MAXFLEX®

A
CB nem mérgező és nem gyúlékony
termék, ennek ellenére kötelező az ilyen anyagokra
vonatkozó valamennyi tárolási, szállítási és kezelési
óvintézkedés betartása. Kerülni kell a bőrre és szembe
jutását, az alkalmazása során védőszemüveg és
védőkesztyű használata kötelező. Szembe jutás esetén
alapos öblítés javasolt tiszta vízzel, dörzsölés nélkül.

•

•
•
•

A felület nedvességtartalma nem haladhatja meg a 8
%-ot. Ne alkalmazzuk a terméket olyan felületen, ahol
felszálló
nedvességgel
vagy
negatív
oldali
víznyomással kell számolni.
Eső, párakicsapódás vagy vízzel való tisztítás után
hagyjunk elegendő időt a felületnek a teljes
száradásra.
Vegyük figyelembe a MAXFLEX® CB öntapadó
szalag és más szerkezeti elemek közötti esetleges
kémiai összeférhetetlenséget. A leragasztandó
felületről távolítsunk el minden hőszigetelő réteget,
APP-vel módosított bitumenréteget, PVC filmréteget,
kátrány alapú szigetelést stb.
Csak vizes bázisú szigetelőanyagokkal együtt
alkalmazható.
A MAXFLEX® CB szalagra megfelelő bevonatnak kell
kerülnie.
A műszaki adatlapon nem jelzett alkalmazások
tekintetében műszaki szaktanácsadóink készséggel
állnak rendelkezésre.

TECHNIKAI ADATOK
Termékjellemzők
Megjelenés
Hosszúság (m)/ szélesség (cm)
Átlagos szalagvastagság (mm)
Névleges felülettömeg (kg/m2)
Keresztirányú szakítószilárdság (N/cm)
Alkalmazási feltételek
Hőmérséklet & rel. páratartalom, (ºC)/(%)
Használati körülmények
Használati hőmérséklet, (ºC)
Butil kúszószilárdsága 5 ºC-on, ISO 7390 (mm)
Butil kúszószilárdsága 70 ºC-on, ISO 7390 (mm)

öntapadó butil-gumi szalag (szürke), nem szőtt poliészter
geotextíliával, védőfilmmel (fehér)
10 / 8,5
0,6
1,0
≥4
5 < hőm. < 40 / rel. páratart. < 90
-30 < hőm. < 80
≤ 3 mm
≤ 3 mm

GARANCIA
A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és szakirodalmi anyagokból
származó technikai ismereteinket tükrözik. A DRIZORO®, S.A.U. fenntartja magának a külön előzetes értesítés nélküli
változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú
felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az
anyagszükséglettel, mérési módszerekkel és kiadóssággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati
értékeken alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami indokolt
mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni próbák elvégzése
ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére korlátozódik. További kérdések esetén
műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat
hatályát veszti.
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