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Uszczelnianie
Dylatacji Betonowych
W technologii natryskowej

100% WODOSZCZELNE I ELASTYCZNE

Powłoki
Polimocznikowe

Innowacyjna
technologia
uszczelniania
dylatacji

Marine Cover oferuje pokrycie dylatacji
powłokami polimocznikowymi
w technologii natryskowej. Materiał
ten został stworzony na potrzeby
zabezpieczania platform wiertniczych
przed ekstremalnymi warunkami
morskimi. Doskonale sprawdza się
w budownictwie do uszczelniania
dylatacji betonowych.
Nakładanie materiałów metodą
natrysku znacznie skraca czas
wykonania prac. Pozwala również
na nakładanie materiałów na stare,
nierówne powierzchnie, nawet
z ubytkami, po ich uprzednim
oczyszczeniu. Dzięki zastosowaniu
metody natrysku otrzymuje się
powierzchnię jednorodną i jednolitą
doskonale izolującą przed wodą czy
przenikaniem innych substancji.
Skontaktuj się z nami i zapoznaj
z naszą ofertą. Nasi specjaliści
zaproponują rozwiązania dopasowane
do twoich potrzeb biznesowych.

Zalety technologii
WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
Materiał posiada współczynnik wydłużania
do 300%, co czyni go idealnym materiałem
do łączenia dynamicznych szczelin.

100% WODOSZCZELNOŚĆ
Materiał jest odporny na stojącą wodę.
Tworzy gładką powierzchnię izolacyjną
nieprzepuszczalną dla wody.

GWARANCJA JAKOŚCI
Producent gwarantuje zachowanie
właściwości materiału przez 20 lat.

WYSOKA ODPORNOŚĆ
Materiał odporny na czynniki mechaniczne
i chemiczne m.in. duże zmiany temperatury,
zamarzanie wody, czy wrastające korzenie.

TECHNOLOGIA NATRYSKU
Powłoka tężeje w 15 sekund, co pozwala na
prowadzenie dalszych prac już po 1 godzinie.
Możliwość etapowej realizacji uszczelnienia.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Możliwość naprawy uszkodzonych przerw
dylatacyjnych wykonanych w innych
technologiach.

Wykonanie

Istniejące wypełnienie dylatacji

Strop żelbetowy

Powłoka polimocznikowa (ARTCOAT®)
Taśma separacyjna
Podkład (ARTCOAT®)

Strop żelbetowy

Przygotowanie
Odpylony i pozbawiony luźnych
fragmentów beton pokrywa się gruntem
zwiększającym przyczepność powłoki
polimocznikowej. Następnie, nakładana
jest taśma separacyjna, która niweluje
różnice między wylewkami betonowymi
i wraz z gruntem zapewnia optymalne
podłoże do natrysku.

Produkt:

ACE Prima Flex Plus Primer

Pokrycie
Dylatacja zabezpieczona powłoką
polimocznikową tężeje po 15 sekundach
od natrysku. Już po 1 godzinie można
prowadzić dalsze prace budowlane
np. zasypać uszczelnioną dylatację.
Zabezpieczamy do 250 m.b. dylatacji
dziennie.

Produkt:

ACE ARTCOAT 7052

