
Destinaţia utilizării
Armătură de ranforsare cu rezistenţă la rupere localizată pentru a creşte prestațiile de Crack Bridging în sistemele impermeabilizante aplicate lichide.

DOMENII DE APLICARE

DIVIZIA CONSTRUCŢII / Repararea şi consolidarea beton armat şi zidărie
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Țesut nețesut din poliester cu fibre scurte pentru armătura de ranforsare Bioscud și 
Bioscud BT.

Bioscud TNT garantează ranforsarea localizată și mărește performanțele mecanice ale sisteme 
impermeabilizante lichide.

Bioscud TNT
CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

• Specific pentru Bioscud și Bioscud BT

• Fără lianți chimici

• Tricotare şi termofixare pentru a facilita aplicarea

PLUS PRODUS

Aplicare
Aplicaţi pe primul strat proaspăt de produs. Apăsaţi cu rola descărcată pentru a evita formarea de pliuri şi cute.
Prevedeţi o suprapunere cu ≈ 10 cm. Acoperiţi complet cu al doilea strat de produs.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Furnizarea şi aplicarea de ţesut nețesut din poliester cu fibre scurte cu greutatea de ≈ 100 g/m2 de tip Bioscud TNT de la Kerakoll Spa. Întindeți țesutul pe produsul încă proaspăt 
prevăzând o suprapunere cu aproximativ 10 cm şi acoperiţi-l cu al doilea strat de produs.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Aspect  TNT alb
Natura chimică poliester cu fibre scurte
Dimensiuni:
- înălţime 1 m / 20 cm
- lungime 50 m
Masa (greutatea)  100 g/m2 UNI 5114
Păstrare nelimitată
Avertismente evitaţi expunerea directă la lumina soarelui

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informaţii sunt actualizate în iulie 2020; precizăm că acestea pot fi supuse completărilor şi/sau modificărilor în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru eventualele 
actualizări, puteţi consulta pagina de internet www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fişa tehnică este redactată în 
baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. 
Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu utilizarea prevăzută.

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

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I
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- Produs pentru uz profesional
- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
- produsul este un articol conform definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, așadar nu necesită Fișa cu Date de Securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISMENTE

HIGH-TECH
Rezistenţa la tracţiune ≥ 4,4 kN/m EN 10319
Întindere ≥ 60% EN 10319
Rezistenţă la perforare ≥ 475 N UNI 279/14
Porometrie ≈ 80 μm
Permeabilitate normală la plan 0,075 m/s EN ISO 11058
Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier.

PERFORMANŢĂ


