
Felhasználható
Lokalizált szakadásálló megerősítés a repedés áthidaló (Crack Bridging) tulajdonság fokozására a folyékonyan felhordott vízszigetelő rendszereknél.

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

ÉPÍTŐIPARI TERMÉKCSALÁD / Vasbeton és kőműves munkák javítása és szerkezeti megerősítése
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Nem szövetszerű pelyhes poliészter szövet Bioscud és Bioscud BT megerősítő merevítéséhez.

A Bioscud TNT helyi megerősítést biztosít és megnöveli a folyékony vízszigetelő rendszerek mechanikai 
tulajdonságait.

Bioscud TNT
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• Különösen alkalmas a Bioscudhoz és a Bioscud BT-hez

• Nem tartalmaz vegyi kötőanyagokat

• Az alkalmazás megkönnyítése érdekében tűzve és hővel rögzítve

A TERMÉK ELŐNYEI

Felvitel
A terméket első, friss rétegére vigyük fel. Üres hengerrel nyomjuk bele úgy, hogy elkerüljük a gyűrődések és ráncok képződését.
Előirányzott átfedés ≈ 10 cm. Teljes egészében fedjük le a második réteg termékkel.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felhasználási és tervezési útmutató Kerakoll Spa által gyártott Bioscud TNT ≈ 100 g/m2 tömegű nem szőtt, vágott poliészter szövet. Kb. 10 cm átfedéssel fektessük le a szöveteket a 
még friss termékre.

ÖSSZEGZÉS

Megjelenés  Fehér TNT
Vegyi jelleg vágott poliészter
Méretek:
- Magasság 1 m / 20 cm
- Hosszúság 50 m
Tömeg (súly)  100 g/m2 UNI 5114
Tárolás korlátlan ideig
Figyelmeztetések kerüljük a közvetlen napfényt

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel  +39 0536 816 511 -  Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2013-ra vonatkoznak. A jelen információk 2020 júniusában lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.
com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel 
nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak 
ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I
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- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- az 1907/2006/EK rendelet meghatározásainak megfelelő termék, ezért nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

FIGYELMEZTETÉSEK

HIGH-TECH
Szakítószilárdság ≥ 4,4 kN/m EN 10319
Megnyúlás ≥ 60% EN 10319
Átszakítással szembeni ellenállás ≥ 475 N UNI 279/14
Porometria ≈ 80 μm
Síkra merőleges, terhelés nélküli vízáteresztő képesség 0,075 m/s EN ISO 11058
Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

TELJESÍTMÉNY


