BEA-HydroDur-3360/3366
Plastikliğini
sürekli
hydroakif dolgu macunu

koruyan,

BEA-HydroDur 3360 ve 3366 plastikliğini sürekli koruyan, gaz ve su geçirmez
hemen hemen bütün insaat malzemelerine ve nemli zeminlere de mükemmel
yapוşan dolgu macunlarוdוr. BEA-HydroDur suya dogrudan temas ettiğinde
suyu emer ve bu esnada % 40 kadar varan yukarוya doğru şişme görülür.
BEA-HydroDur için tipik olan bu şişme efekti tesirli sוkוstוrma etkisine yardוm
eder.
BEA-HydroDur 3360 ve 3366 kimyasal olarak tamamen eylemsizdirler. Bu
ürünler plastik, elastomer (kauçuk), bitüm, beton, metal veya diğer
malzemeleri etkileyebilen veya bunlara karş וherhangi bir şekilde reaksiyon
gösterebilen hiç bir çözücü veya diğer uçucu bileşenleri, yumuşatıcılar וveya
başka bileşenleri içermezler. Mesela eklem baglantוlarוndan, folyelerden yada
kablo kaplamalarוndan yapוlmוş yumuşatוcוlarוn mastik macununa taşוnmasו
imkansוzdוr.
Bu ürünler kabarma ve şişme işleminde oluşan şişme basוnc וsayesinde eklem
kesintilerinin sonradan ortaya çוkmוş değişikliklerinide düzeltebilirler. Bundan
dolayו
BEA-HydroDur’dan
yapוlmוs
eklem
dolgularו
kendi
kendini
iyileştirici/onarוcוdוr.
Bu dolgu macunlarוnוn özel polimer baglayוc וmaddesi ürünlerin sertleşmesini,
büzülmesini, kurumasוn וveya kוrוlmasוn וengeller. Kimyasal ve biyolojik
etkilenmelere karş וdirenci mükemmeldir. BEA-HydroDur 3360/3366 kimyasal
ve biyolojik olarak etkilenemez ve parçalanamazlar, ayrוca akmaz kוvamlו
mastik özelliğini üzerinden yוllar geçmesine rağmen kaybetmez. Sוcaklוk
değişikliklerine karş וdirenci ve düşük sוcaklוklarda esnekliği mükemmeldir.
BEA-HydroDur 3366 havada zar oluşturan bağlayוc וmadde ile değiştirilir ve
böylece mastik’in yüzeyi mühürlenir. Aksi takdirde iki tip arasında hiçbir fark
yoktur. 3366 cinsinin kullanוm וmastik macununun hafif yapוşkan yüzeyine
müdehale edilebilecek ve buna benzer rakip ürünlerin* yedek kapak takmak
zorunda oldugu heryerde önerilir.

Duvar girmelerinin yalוtוmוnda boru ve kablolar için toprak ile temas
eden veya doğrudan suyla dolmuş binalarda

Tipik kullanım
alanları

Toprak ve baraj inşaasוndaki beton hazוr
kolayca monte edilebilen eklem contalarוnda

parçalarוna

güvenli

ve

Ek güvenlik ve dengeleme ağוrlוğ וolarak flanşlar (baglant וhalkalar )וve
prefabrik elemanlarוn arkasında
Sוzוntוl וgenleşme derzlerinin onarוmוnda örneğin dolaşוmlו, hasarl וyada
yanlוş monte edilmiş eklem bağlantוlarוnda

ÖNEMLİ: Mastik macunlarוnוn plastik yapוs וkablolarוn sonradan
donatוmוna veya kenetli bağlantוlar וcontaya zarar vermeden
çözmeye herzaman izin verir.
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BEA-HydroDur 3360/3366 piyasadaki polietilenden yapוlmוş
standart
kartusşlar içinde teslim edilmekte
ve enjeksiyon tabancas וile piyasada
bulunan cam ve derz dolgu mastiğinde olduğu gibi çalוşוlmaktadוr. Yüzey
temas וiçin özel gereksinimler veya düzenlemeler yoktur, fakat gerektiğinde,
kaba kirlerin, toz, yağ vb. şeylerin çוkartוlmas וgerekmektedir. Eğer ürün
zemini nemlendirebilirse, işte o zaman mastiğin yapוşma olasוlוğ וdaha
yüksektir.
BEA-HydroDur וslak yüzeylerede çok iyi yapוşוr. Aşוrו וslak yüzeylerde
kullanmadan önce silme esnasוnda olabildiğince kurutulmal וki mastik
doğrudan zemin ile temasa geçebilsin, böylece çalוşma daha da kolaylaşוr.
Yüzeyin düzeltilmesinde kullanוlan malzemeleri suya sokmak mastik’in
yapוşmasוn וönlemek için uygundur.

Örnek: Genleşme
derzlerinin onarוmו

BEA-HydroDur 3360 veya
onarוm וiçin üç basit adוm:
1.

3366

ile

hasarlו

genişlemelerin

Önceden var olan eklem dolguları eklem bağına kadar temiz bir
şekilde ortadan kaldırılır ve eklem yüzeyleride temiz olmak
zorundadırlar.

2.
Eklem bağlantı yüzeyleri arasındaki eklem aralığı HdyroDur-3360
ile 60 mm kadar aralığın dışarısından tamamen doldurulur ve daha
sonra mastik macunu eklem demiri veya buna benzer bir alet ile
düzgün bir şekilde çekilir ve bu sırada kolayca tekrardan
sıkıştırılmış olur.

3.
Sonra bilindiği gibi köpük maddesi pofili (Polietenden yapılmış
yuvarlak ip) dolgu (ve tampon) olarak içine koyulur ve eklem yeri
piyasada bulunan poliüretan, thiokol (polysulfide) veya silikon bazlı
uygun bir derz dolgu mastiği ile yada daha iyisi yandan eklemlere
tutturulmuş saç ile açık kapatılır.
ÖNEMLİ: Derz dolgu mastiğinin yapışkan yüzeyi asla BEA-HydroDur ile
kirletilemez, aksi taktirde mastiğin kenara gerekli sekilde yapışması
mümkün değildir.
Eklem kenarları mastik macunu üzerine uyum
sağlamış bir astar ile ön muameleden geçirilmelidirler.
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Ürün bilgileri

Karakteristik

: çok koyu, plastikliğini sürkli koruyan mastik

Ambalaj

: 310 ve 1000 ml polietilenden yapılmış kartuşlar

Raf ömrü

: sınırlı değil

Renk

: grimsi mavi

Koku (BEA-HydroDur 3360)

: Kokusuz

Koku (BEA-HydroDur 3366)

: Çok hafif, tipik, rahatsız edici değil

Yoğunluk

: yaklaşık 1,65-1,70 gr / ml

Suda Şişme gücü

: yaklasik % 40

VOC

: 0%

Tehlike etiketlemesi

: sınıflandırmaya tabi degil

ADR/RID/Ulaştırma

: sınırlama yok (limitsiz)

