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Privalumai

n  Tik vienas gruntas visiems kontaktiniams paviršiams.

n  Oficialiai įrodyta, kad galima taikyti asfaltuotose 

paviršiuose.

DENSOLASTIC®-VT

Naudojamas gruntas DENSOLASTIC®-VT 
Primer. Mišinys kietėdamas tampa labai 
elastingas ir savaime išsilyginantis.

Pagal DIBt patvirtinimo gaires sandarinimo 
sistema yra atspari benzinui, orlaivių degalams, 
alyvai, dyzelinui, mineralinėms rūgštims iki 
20%,

neorganinių druskų vandeniniams 
tirpalams, biodyzelinui ir AdBlue (35% 
karbamido tirpalas katalizatoriuose). 

Dviejų komponentų, atsparus degalams, šalto naudojimo hermetikas asfalto ir betono paviršių sandūroms.

Aprašymas

DENSOLASTIC®-VT naudojamas 
jungiamųjų paviršių hermetizavimui, 
kurie turi būti hermetizuoti laikantis 
Vandens išteklių įstatytymų. 

DENSOLASTIC®-VT taip pat tinka asfaltui ir 
pusiau standžioms dangoms (pvz., 
"DENSIPHALT").

DENSOLASTIC®-VT sandarinimo medžiaga 
susideda iš dviejų komponentų, pagamintų iš 
poliuretano. Du komponentai (A + B) 
sumaišomi pagal maišymo santykį ir įpilami į 
jungtį tiesiogiai iš kibiro arba naudojant 
specialų išpylimo pistoletą. 

Naudojimas

Produkto savybės (esant +23 ° C (+73.4 ° F))

Taikymas

Tvirtai uždarytas originalioje talpoje. Reikia 
vengti tiesioginio karščio +40 ° C (+104 ° F) 
taip pat saugoti nuo šalčio.

Talpą laikykite gerai ventiliuojamoje vietoje. 
Esant tokioms sąlygoms, DENSOLASTIC®-
VT gali būti laikomas mažiausiai 9 mėnesius 
nuo pagaminimo datos.

Tomis pačiomis sąlygomis DENSOLASTIC®-
VT Primer galima laikyti mažiausiai 6 
mėnesius nuo pagaminimo datos.

DENSOLASTIC®-VT tiekiamas metalinėse 
talpyklose. Talpyklų turinys atitinka mišinio 
santykį.

Laikymas

Reikalingas DENSOLASTIC®-VT gruntas 
tiekiamas 1,0 litro talpos konteineriuose. 

Sandūrų matmenys
Matavimai ir atstumai tarp sandūrų turi būti 
matuojami pagal numatomą apkrovą. Ant eismo 
apkrovos paviršių, jungtys paprastai neturi būti 
užpildytos iki pat viršaus, kad būtų išvengta 
padangų kontakto ir  kitų veiksnių, kurie galėtų 
sukelti pernelyg didelį įtempimą ar medžiagos 
išplėšimą iš sandūros. Šiuose plotuose jungties 
pripildymo aukštis turi baigtis maždaug. 3 - 6 mm 
po jungties viršutiniu kraštu. Plotis paprastai yra 
nuo 8 mm iki 20 mm, o jungties užpildo aukštis 
betono, plieno ir pusiau standžiųjų dangų 
kontaktų paviršiuje yra nuo 6 mm iki 12 mm. 
Bendras pildymo aukštis visada turi būti apie. 
0,8-1,0 karto virš jungties pločio ant šių 
kontaktinių paviršių.

Svarbi pastaba:
Pavyzdys: 4 cm storio asfalto sluoksnyje sandūros 
turi būti išpjautos 4cm gyliu. 

Gruntas (DENSO LASTIC®-VT Primer) visada 
turi būti naudojamas kaip įprasta, visame 
sandūros gylyje. Atskyrimo sluoksnis (pvz., 
silikoninis popierius) turi būti uždėtas ant siūlės 
dugno tam, jo sandariklis priliptų tik prie siūlės 
kraštų.

Sujungimų (jungčių kraštų) paruošimas     
Geriausias jungties su hermetiku sukibimas, 
pjaunant siūlės briaunas. Sujungiami kraštai turi 
būti švarūs ir sausi. Dugnas sandūros užpildomas 
(pvz., Polietilenas
arba putplastis, o ne smėlis ar žvyras) tam, kad 
nebūtų "trijų pusių sukibimo".
Būtina, kad gamintojo nustatytas (-i) gruntas (-
ai) būtų pritaikytas prie kraštų visame plote. 
Asfalto kraštams, pusiau standiems paviršiaus 
sluoksniams, betono briaunoms ir metaliniams 
kraštams. DENSO LASTIC®-VT Primer  
gruntas pilkas ir juodas (žr. Atskirą informaciją 
apie apdorojimą DENSO LASTIC®-VT Primer) 
naudojant ant metalinių briaunų (ypač iš 
nerūdijančio plieno) gali prireikti specialaus 
išankstinio apdorojimo. Bet koks egzistuojantis 
korozijos sluoksnis ir kita turi būti pašalintas.

Labai švelnūs paviršiai gali būti pašiurkštinti, pvz. 
su švitriniu popieriumi. Geri rezultatai buvo gauti 
naudojant nr. 36 granuliavimo popierių.

Sandariklio apdorojimas 
Prieš maišant, siūlės kraštai gali būti apklijuoti, 
pvz., popierinė juosta, dėl vizualinės išvaizdos. 
Prieš tai, kai medžiaga sukietėja, juostelė turi 
būti nuimta. A ir B komponentai yra maišomi 
4 minutes naudojant specialų įrankį (pvz., 
Gręžtuvus su maišymo antgaliu Collomix WK 
70), maksimaliu sukimosi greičiu 500 
apsisukimų per minutę (siekiant išvengti oro 
burbuliukų susidarymo). Jungties paviršiaus 
temperatūra turi būti +5 ° C iki +40 ° C

Prieš panaudojant sandariklį, bet kokie  oro 
burbuliukai turi būti pašalinti (pvz., braukiant 
mentele ar teptuku). Junginys tampa nelipnus ir 
visiškai sukietėjęs po 24 valandų. Darbo laikas ir 
sukietėjimo laikas priklauso nuo temperatūros ir 
mažėja kylant temperatūrai. Medžiaga turi būti 
apsaugota nuo drėgmės kol vyksta džiūvimo 
procesas. 

Tech. duomenys Vienetas Vertė

Tankis (A + B, grūdintas) g / cm3 maždaug. 1.6

Maišymo santykis (A: B) - 4: 1 (svorio dalys)

Darbo laikas minutės maždaug. 15 (priklauso nuo oro sąlygų)

Leidžiama bendroji deformacija po sukietėjimo % 25 (atsižvelgiant į siūlės plotį)

Kietumas (pagal Šorą A) - maždaug. 18

Kietėjimo laikas h 24 – 48 (priklauso nuo oro sąlygų)

Dydis Nr.

DENSOLASTIC®-VT 1,65 l (A + B komponentai)  101 20 103

5,00 l (A + B komponentai) 101 20 104

DENSOLASTIC®-VT-S 1,65 l (A + B komponentai) 101 20 110

DENSOLASTIC®-VT Primer (pilkas ir juodas) 1,00 l kiekvienas (2,0 l rinkinys) 102 01 566
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Tiekimo forma




