
DESCRIEREA PRODUSULUI AKTI-VO BS este un mastic compus din Bentonită de sodiu naturală și din cauciuc butilic special
formulat pentru etanșarea și impermeabilizarea corpurilor de trecere, pentru îmbinarea între elemente de
diverse naturi sau pentru chituirea membranei bentonitice VOLGRIP.
Reprezintă o soluție eficientă care permite să se intervină în mod precis pentru completarea sistemelor
de impermeabilizare.

DOMENIUL DE APLICARE • Etanșarea precisă a fierului din armături de legătură precum conectori, fier de rosturi, bare de ancorare
etc
• Etanșarea corpurilor de trecere precum tuburi din ciment, metal sau material plastic înecate în beton
armat, capete de stâlpi, puțuri de pompare
• Bordură de racord între elemente discontinue
• Întăritură a legăturii între membrana bentonitică VOLGRIP și alte impermeabilizări
• Chituire specifică a membranei bentonitice VOLGRIP la nivelul ruperilor sau racordurilor

AVANTAJE • Nu este sensibil la expunerea la aer sau la contactul cu apa de mare sau cu agenți contaminanți
• Poate fi aplicat chiar şi pe suporturi umede şi foarte neregulate
• Permite aplicații cu grosime variabilă
• Practic și rapid pentru aplicații precise

PREGĂTIRE ŞI APLICARE Curăţaţi cu atenţie orice urmă de praf, ulei, rugină, părţi neregulate şi în general orice material care ar
putea compromite aderenţa AKTI-VO BS
În caz de fier de armătură sau de corpuri de trecere se recomandă utilizarea unipack cu ajutorul
pistolului special cu vârf reductor.
În cazul bordurilor de racord sau al legăturilor între membrana VOLGRIP și alte impermeabilizări se
recomandă utilizarea pistolului fără vârful reductor.
În toate celelalte cazuri este posibilă aplicarea produsului și cu mistria și șpaclul.
Spălați uneltele cu apă după utilizare.
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Referințe disponibile pe www.volteco.com

AVERTIZĂRI - NOTE IMPORTANTE Condițiile ambientale recomandate pentru aplicare sunt: temperatura cuprinsă între +5°C și +30°C.
Nu aplicați AKTI-VO BS în caz de ploaie.

AMBALARE ȘI DEPOZITARE Livrat în Unipack de 600 cc sau găleată de 20 kg.
Produsul trebuie depozitat la loc ferit de lumina soarelui şi de umiditate, cu temperaturi de minim +5°C.

CONSUM ŞI RANDAMENT 1,5 kg/m² pe mm de grosime de produs în caz de aplicații cu mistria sau cu șpaclul.
Cu un tub unipack montat pe pistol cu vârf reductor se realizează 5,3 m de bordură cu diam. de 12 mm.
Cu un tub unipack montat pe pistol fără vârf se realizează 1,7 m de bordură cu diam. de 25 mm.

CARACTERISTICI FIZICE ȘI
TEHNICE
Detalii Valorile
Aspect Gel de culoare gri închis
Greutate specifică 1,5 kg/l
Compoziţie amestec (masic) 50% Bentonită de Sodiu

50% agenți plastifianți netoxici

SIGURANŢĂ Se recomandă folosirea mănuşilor în timpul lucrului.
În caz de contact accidental cu ochii sau pielea, spălaţi cu apă din abundenţă şi consultaţi un medic.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informațiile, imaginile și textele din acest document sunt proprietatea exclusivă a societății Volteco
S.p.A.
Pot fi modificate în orice moment, fără preaviz.
Versiunile actualizate ale acestui document și a altor documente fișe cu (specificații, broșuri și altele) se
află la adresa www.volteco.com.
Traducerea textului original poate conține imperfecțiuni tehnice și lingvistice.

NOTE LEGALE Notă pentru cumpărător/instalator:
Acest document, pus la dispoziție de către societatea Volteco S.p.A., are scop orientativ și indicativ
pentru cumpărător/operator.
Nu consideră necesară aprofundarea contextului operativ individual pentru care Volteco S.p.A. nu își
asumă nicio responsabilitate.
Nu modifică și nu extinde obligațiile producătorului Volteco S.p.A.
Este supusă modificărilor, motiv pentru care operatorul care efectuează aplicarea trebuie să consulte
informațiile actualizate publicate pe site-ul www.volteco.com.
Informațiile tehnice și comerciale pre și post vânzare puse la dispoziție de către reprezentanți, au
aceeași valoare ca și acest document.
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