GLACIVAP
Tan›t›m

Özellikleri

Saklama ve tüketim

SOPRALENE FLAM ANTIROCK P uygulamas›ndan önce betonarme yüzeyde bulunan
gözenekleri kapatmaya yönelik kullan›lan bir astard›r. Birçok bileﬂenden oluﬂmuﬂ bir üründür.
Uygulamadan sonra a¤›rlaﬂan poliüretan bitümlü bir kar›ﬂ›md›r.

Fiziki durumu
SOPRALENE FLAM ANTIROCK P ile su yal›t›m (67 numaral›
asikül ve STER 81'e göre) yüzeyine yap›ﬂma
Kuruma zaman›
Kuru ekstre
Viskozite*
Parlama noktas›
*Üretimden 24 saat sonra ölçülmüﬂtür

Ambalaj
Tüketim
Stoklama

Kullan›m alan›
Uygulama

GLACIVAP
Siyah renk s›v› (likit)
>0,4 Mpa 23 °C'de
Yaklaﬂ›k 3 saat
(75±2) %
Yaklaﬂ›k 450 Cps
20 °C

GLACIVAP
20 kg'l›k kova
800 gr'dan 1200 gr/m2'ye
Nem ve s›caktan korunakl› ﬂekilde stoklanm›ﬂ aç›lmam›ﬂ
orijinal ambalaj›nda 6 ay

GALCIVAP, yüzeylerdeki gözenekleri kapatmak için kullan›lan özel bir astar malzemedir.

GLACIVAP, rulo veya f›rçayla uygulan›r. ‹ki katl› bir uygulama için kat baﬂ› 400 ile 600 gr/m2
tüketimine uyulmas› zorunludur.
Köprü veya viyadük olmas› durumunda, GLACIVAP'›n 800 gr/m2 minimum tüketimine
uyularak, tek bir katta uygulanmas› tavsiye edilir.
‹lk kat yüzey s›cakl›¤›n›n iniﬂ etab›nda oldu¤u (genelde ö¤leden sonra) yüzeye uygulan›r.
‹kinci kat, ilk kat kuruduktan sonra uygulan›r (iklimsel koﬂullara göre 3 ile 18 saat aras›)
SOPRALENE FLAM ANTIROCK P su yal›t›m membran› gözenek kapat›c› üstünde s›cakta
(s›cak haval› makine veya alev ile) GLACIVAP ikinci kat›n›n uygulanmas›ndan en az 12 saat
sonra lehimlenirler.
Aletlerin temizlenmesi: Tam kurumadan tiner ile.

Dikkat ediniz:
- Kolayca tutuﬂur.
- Her tür yan›c› madde veya k›v›lc›m kayna¤›n›n uza¤›nda tutunuz-Sigara içmeyiniz
- Ambalaj› güneﬂ görmeyen iyi havaland›r›lm›ﬂ bir yerde saklay›n›z
- Buhar› solumay›n›z
- Göz ve cilt ile temastan kaç›n›n›z
- Ç›plak ateﬂte kullanmadan önce, kesilmiﬂ olsun veya olmas›n tüm bidonlardan en az 10 mt
uzaklaﬂmak mecburidir.
Her türlü ek bilgi için güvenlik bilgi föyüne bak›n›z.
Kalite kontrol:
SOPREMA her zaman için ürünlerinin kalitesine en yüksek önemi vermektedir. Bu yüzden,
ISO 9001, BSI sertifikal› kalite sigorta sistemi uygulanmaktad›r.
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