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ANTOL STOP

BŁYSKAWICZNIE WIĄŻĄCA ZAPRAWA CEMENTOWA
do tamowania wycieków wody przez przegrody z materiałów mineralnych

OPIS WYROBU
Produkt proszkowy jednokomponentowy na bazie cementów
glinianowych, wypełniaczy wapniowych i kruszywa krzemowego.
Nie zawiera chlorków i nie powoduje korozji stali. Po szybkim
zmieszaniu z wodą gotowy do natychmiastowego użycia.
Wyróżnia się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi już w
bardzo krótkim czasie od aplikacji (minuty).
Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
ZASTOSOWANIE
Produkt przeznaczony do tamowania wycieków wody przez
przegrody z materiałów mineralnych takich jak betonu, kamionka
itp. w silosach, zbiornikach wody, chłodniach kominowych,
garażach podziemnych, ścianach piwnic itd. - także podczas
wycieków pod ciśnieniem.
Przed zastosowaniem produktu wskazane konsultacje z Działem
Technicznym producenta.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być mocne i stabilne. Luźne i słabo przyczepne
fragmenty podłoża usunąć. Szczególnie starannie usunąć
zanieczyszczenia po olejach i tłuszczach. Szczelinę wycieku
poszerzyć na nie mniej niż 2 cm tak, by była coraz szersza w
miarę zagłębiania się w ściankę.

PRZECHOWYWANIE
Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych
opakowaniach w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Produkt zawiera Cr(VI). Podczas prac chronić oczy i skórę. W
przypadku zanieczyszczenia skóry zmyć wodą z mydłem. Przy
zanieczyszczeniu oczu niezwłocznie przepłukać dużą ilością
czystej wody i zasięgnąć porady lekarza.
UWAGI KOŃCOWE
Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi
odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując
produkt przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, zasad
sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje wykraczające poza
zawartość niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego
potwierdzenia przez producenta. W przypadku wątpliwości
kontaktować się z Działem Technicznym producenta.
DANE TECHNICZNE
Kolor i postać:

ciemnoszary proszek

Gęstość suchej zaprawy (+20 C):

1,2 kg/dm

pH:

11

Dawkowanie wody:

0,22-0,24 litra na 1kg

Gęstość zaprawy zarobionej
wodą:

2,1 kg/dm

Żywotność:

do 90 sekund ( +20ºC)

Czas wiązania (+20ºC):

90 sekund (początek)
120 sekund (koniec)

Temperatura stosowania:

od +5ºC do +35ºC

Zużycie:

ok. 1,6 kg suchej zaprawy na
3
1dm wypełnienia

Odporność termiczna:

-20ºC do +80ºC

Wytrzymałość na ściskanie:

11 MPa (po 1 godz.)

Moduł sprężystości E:

15 200 MPa

Opakowania:

wiaderko 5 kg

Okres trwałości:

9 miesięcy

o

STOSOWANIE
Proszek ANTOL STOP wymieszać ręcznie w proporcji wagowej
1:4 z wodą (0,22-0,24 litra wody na 1kg proszku) do uzyskania
jednolitej mieszanki (czas mieszania 30 do 60 sekund w
warunkach normalnych tj. przy temperaturze ok. +20ºC i
wilgotności ok. 65%). Niezwłocznie uformować „piłeczki do rugby”
wielkości mieszczącej się w dłoni i silnie wcisnąć je w szczelinę
dociskając przez kilka minut - aż ANTOL STOP zwiąże blokując
wyciek. Nadmiaru zaprawy nie zbierać. Przygotowywać niewielkie
porcje mieszanki możliwe do wbudowania przed początkiem
wiązania zaprawy. Prace wykonywać w gumowych rękawicach
ochronnych.
Uwaga:
Tamowanie wycieku należy rozpoczynać od miejsca, w którym
woda wydostaje się pod najmniejszym ciśnieniem, stopniowo
kierując się do miejsca największego wypływu. W ostatniej fazie
tamowania wraz z zaprawą wcisnąć plastikową rurkę
odprowadzającą wodę.
Następnie (na ogół następnego dnia) usunąć rurkę i po
poszerzeniu otworu przystąpić do ostatecznego tamowania
wycieku przy pomocy ANTOL STOP.
Czas wiązania zaprawy zależy od temperatury otoczenia i
temperatury produktu. Niskie temperatury opóźniają wiązanie
ANTOL STOP, a wysokie przyspieszają.
Uwaga: Do masy nie wolno dodawać cementu, wapna ani innych
domieszek. Nie dodawać wody po rozpoczętym procesie
twardnienia masy!
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Wyrób wyprodukowano zgodnie z założeniami normy EN ISO 9001:2000
Niniejsza karta techniczna unieważnia poprzednie.

