NÁVOD PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ VÝROBKU

ACCOPLAST E
Elastická zálivka za tepla pro sanaci trhlin asfaltových povrchů silnic, dálnic a ostatních
dopravních ploch

EN 14188-1
OBLASTI POUŽITÍ
 Elastická zálivka za tepla pro sanaci trhlin asfaltových povrchů silnic, dálnic a
ostatních dopravních ploch
DEFINICE
 ACCOPLAST E je za tepla elestoplastická hmota vyrobená na bázi asfaltu,
elastomérů, plastifikátorů a jemných plnidel.
VÝHODY
 Výborná přilnavost-adheze k asfaltovému materiálu bez aplikace primerů.
 NETEČE - ZACHOVÁVÁ TVAR PŘI ZVÝŠENÉ TEPLOTĚ AŢ DO +65°C
CHARAKTERISTIKA
 Objemová hmotnost při 23°C
1440 kg/m3 zhruba
 Tvrdost dle stupnice Shore A při 25°C
20 – 30
 Prodlouţení při 20°C
>500 %
 Prodlouţení při -18°C
> 50 %
 Teplota bille anneau (bod měknutí)
> 85 °C
 Přetrţení při kompresních cyklech při -18°C
ţádné po 40 cyklech
 Penetrace kuţelem při 25°C (desetina mm)
50- 80
 ŢÁDNÝ TOK DO 1 CM TLOUŠŤKY NA VERTIKÁLNÍM POVRCHU DO 65°C
ZPŮSOB POUŽITÍ
Podklad a příprava
 podklad musí být pevný, čistý, suchý a souvislý
 v případě opravy spár musí být stará hmota odstraněna
 Spára musí být předehřátá nejlépe thermo pneumatickým zařízením.
 Aplikovat pomocí vstřikovací pneumatické pumpy přímo do zalévací patky

Podmínky aplikace
 Tavný kotel s dvojitou stěnou ohřívaný olejem vybavený stálým mícháním
s termometry na měření teploty oleje a zalévací hmoty
 Zahřát ACCOPLAST na teplotu mezi 140 aţ 180°C. Tento velký interval teploty
umoţňuje upravení viskozity výrobku podle velikosti zalévaných spár.
POZOR - nezvyšovat teplotu k 200°C!!!
 Spáry musejí být předehřáté nejlépe thermo pneumatickým zařízením na níţe
uvedenou teplotu:
 Malé spáry: teplota aplikace 160 aţ 180°C
 Velké spáry: teplota aplikace 140 aţ 160°C.
BALENÍ
 ACCOPLAST je balen v pevné formě v papírovém silikonovaném pytli
s polyetylenovou roztavitelnou vloţkou po 25 kg na paletách 1000 kg
 Pytle ACCOPLASTU se vhazují do tavného kotle i s polyetylenovou vložkou!!
PODMÍNKY POUŽITÍ
 Teplota podkladu musí být minimálně 3°C a bez vlhkosti.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 Při manipulaci je nezbytné přísně dodrţovat hygienická pracovní pravidla: nosit
rukavice a ochranné brýle
 Další informace viz bezpečnostní list
SKLADOVÁNÍ
 Výrobek se dá skladovat 5 let mimo sluneční záření v originálním neotevřeném obalu.

