
BESCHRIJVING PRODUCT AKTI-VO BS is een mastiek bestaande uit natuurlijk natriumbentoniet en butylrubber dat geschikt is voor
de waterdichting van doorgangen, de aansluiting tussen elementen van verschillende aard of het stuken
van de bentonietmembraan VOLGRIP.
Het is een doeltreffende oplossing die het mogelijk maakt punctueel in te grijpen ter voltooiing van
waterdichtingssystemen.

TOEPASSING PRODUCT • Punctuele afdichting van bewapeningsijzer dat ter verbinding dient, zoals connectoren,
hervattingsijzer, ankerbeugels, enz
• Afdichting van doorgangen, zoals leidingen van cement, metaal en plastic materiaal die verzonken zijn
in gewapend beton, paalkoppen, grondwaterwinningsputten
• Kimnaad tussen niet-continue elementen
• Versterking van de aansluiting tussen de betonietmembraan VOLGRIP en andere waterdichtingen
• Gericht stucwerk van de bentonietmembraan VOLGRIP ter hoogte van scheuren of aansluitingen

VOORDELEN • Ongevoelig voor blootstelling aan de lucht of het contact met zeewater of verontreinigende stoffen
• Kan ook aangebracht worden op vochtige en bijzonder onregelmatige onderlagen
• Maakt toepassingen met variabele dikte mogelijk
• Praktisch en snel voor gerichte toepassingen

VOORBEREIDING EN TOEPASSINGReinig het oppervlak in kwestie door verwijdering van stof, olie, roest, loszittende delen die de hechting
van AKTI-VO BS kunnen compromitteren.
In geval van wapeningsijzer of doorgangen is het aangeraden de unipack met het speciale pistool met
verkleinde spuitmond te gebruiken.
In geval van kimnaden of aansluitingen tussen de VOLGRIP membraan en andere waterdichtingen, is
het gebruik van het pistool zonder de verkleinde spuitmond aangeraden.
Voor alle andere gevallen is het mogelijk het product ook met troffel of spatel aan te brengen.
Was de werktuigen na het gebruik met water.
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Referenties beschikbaar op www.volteco.com

WAARSCHUWINGEN -
BELANGRIJKE OPMERKINGEN

De aangeraden omgevingsvoorwaarden voor de toepassing zijn bij een temperatuur tussen +5°C en
+30°C.
Breng de AKTI-VO BS niet aan als het regent.

VERPAKKING EN OPSLAG Geleverd in unipack van 600 cc of pot van 20 kg.
De verpakkingen moeten opgeslagen worden op een droge plaats waarbij blootstelling aan vorst en hitte
vermeden wordt met temperaturen niet lager dan +5°C.

VERBRUIK EN RENDEMENT 1,5 kg/m² per mm dikte product in geval van toepassingen met troffel of spatel.
Met een unipack patroon gemonteerd op een pistool met verkleinde spuitmond, wordt een randje
gerealiseerd van 5,3 m met diam. 12 mm.
Met een unipack patroon gemonteerd op een pistool zonder spuitmond, wordt een randje gerealiseerd
van 1,7 m met diam. 25 mm.

FYSISCHE EN TECHNISCHE
KENMERKEN
Specificaties Waarden
Aanblik Gel met een donkergrijze kleur
Specifiek gewicht 1,5 kg/l
Samenstelling (in gewicht) 50% Natriumbentoniet

50% atoxische weekmakers

VEILIGHEID Het is aanbevolen tijdens de werkzaamheden handschoenen te dragen.
Bij toevallig contact met de huid of met de ogen, overvloedig met water spoelen en een arts raadplegen.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informatie, afbeeldingen en teksten die zijn opgenomen in dit document zijn de exclusieve eigendom van
Volteco S.p.A.
Kunnen veranderen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.
De meest bijgewerkte versies van dit en andere documenten (onderdelen van het bestek, broches,
anders) staan op www.volteco.com aanwezig zijn.
In het geval van de vertaling kan de tekst technische en taalkundige onvolkomenheden bevatten.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN Opmerking voor de koper/installateur:
Dit document dat door Volteco S.p.A. ter beschikking wordt gesteld, is hoofdzakelijk om de
koper/plaatser te ondersteunen en aanwijzingen te geven.
Er wordt niet ingegaan op de nodige details met betrekking tot de afzonderlijke werkcontext, waar
Volteco S.p.A. in ieder geval buiten blijft.
Dit vormt geen wijziging of uitbreiding van de eigen verplichtingen van de fabrikant Volteco S.p.A.
Het is aan variaties onderhevig, wat betekent dat de plaatser zich eerst moet informeren via de website
www.volteco.com voordat hij het product gaat aanbrengen.
De technische/commerciële informatie van het commerciële net voor en na de verkoop hebben dezelfde
geldigheid als dit document.
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