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Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating® 2013. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene junija 2020; poudarjamo, da jih bo KERAKOLL Spa sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih 
podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih 
in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi 
primernost proizvoda za predvideno uporabo.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

Namembnost
Ojačitveno in proti pretrgu odporno lokalno armiranje za povečanje sposobnosti premoščanja razpok pri neprepustnih tekočih premaznih sistemih.

PODROČJA UPORABE

LINIJA GRADBENIŠTVO / Obnova in ojačitev betona in zidav
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Geotkanina iz rezanega poliestra za armiranje vodotesnega premaza Bioscud in lepila-
tesnilne mase Bioscud BT.

Bioscud TNT zagotavlja lokalno utrjevanje in poveča mehansko trdnost tekočih hidroizolacij sistemov.

Bioscud TNT
CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

• Posebno primeren izdelek za Bioscud in Bioscud BT

• Brez kemičnih veziv

• Iglično tkanje in toplotno fiksiranje za lažjo vgradnjo

LASTNOSTI IZDELKA

Nanos
Namestite na prvi sloj svežega premaza. Z valjčkom dobro vtisnite v podlago, da preprečite nastajanje gub in vihanja.
Predvidite preklope ≈ 10 cm. Geotkanino z drugim slojem premaza povsem prekrijte.

NAVODILA ZA UPORABO

Dobava in vgradnja geotkanine iz rezanega poliestra s težo ≈ 100 g/m2, kot je na primer Bioscud TNT podjetja Kerakoll Spa. Geotkanino vtisnite v prvi sloj še svežega premaza, predvidite 
10-centimetrske preklope in jo z drugim slojem v celoti prekrijte.

POGODBENA KLAVZULA

Videz  TNT bela
Kemična sestava rezani poliester
Mere:
- višina 1 m / 20 cm
- dolžina 50 m
Zračna masa (teža)  100 g/m2 UNI 5114
Shranjevanje brez omejitve
Opozorila izogibajte se neposrednemu soncu

TEHNIČNI PODATKI V SKLADU S KERAKOLLOVIM STANDARDOM KAKOVOSTI

VISOKA TEHNOLOGIJA
Natezna trdnost ≥ 4,4 kN/m EN 10319
Raztezek ≥ 60% EN 10319
Odpornost proti preboju ≥ 475 N UNI 279/14
Prepustnost za vodno paro ≈ 80 μm
Prepustnost za vodo vodoravno na ravnino 0,075 m/s EN ISO 11058
Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminjajo.

ZMOGLJIVOST

- Izdelek za profesionalno uporabo
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise
- Izdelek sodi med artikle, naštete v Pravilniku EU št. 1907/2006 in ne potrebuje varnostnega lista
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

OPOZORILA


