
PERSHKRIM I PRODUKTIT AKTI-VO BS është një rrëshirë e përbërë nga bentonit natriumi natyral dhe gome butili i përshtatshëm
për vulosjen e papërshkueshme nga trupat kalues, në lidhjen midis elementeve me natyrë të ndryshme
ose me fërkimin e membranës bentonite VOLGRIP.
Është një zgjidhje efikase që lejon të ndërhyhet në mënyrë të përpiktë për të përfunduar sistemet e
hidroizolimit.

APLIKIMI I PRODUKTIT • Izolimi i përpiktë i lidhjes së shufrave të blinduara të tilla si lidhje, struktura hekuri, kllapa ankorimi etj.
• Izolimi i trupave si tubacione betoni, metale dhe materiale plastike të zhytura në beton të armuar, koka
shtyllash, puse pompimi.
• Profile bashkuese midis elementeve të veçuar
• Përforcim i lidhjes midis membranës bentonite VOLGRIP dhe hidrolizimeve të tjera
• Stukim i synuar i membranës bentonite VOLGRIP në korrespondencë të gërvishtjeve ose bashkimeve

PERFITIMET • Nuk ndikohet nga ekspozimi ndaj ajrit ose kontakti me ujin e detit ose ndotësit
• E zbatueshme edhe në sipërfaqet me lagështi dhe veçanërisht të parregullta
• Lejon aplikime në trashësi të ndryshueshme
• Praktik dhe i shpejtë për aplikime të përpikta

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE
PUNE

Të pastrohet sipërfaqja e interesuar nga çdo prezencë pluhuri, vaji, ndryshk, pjesë të papërshtatshme
dhe sa mund të komprometojë aderimin e AKTI-VO BS.
Në rastet e strukturave prej hekuri ose trupat kalues këshillohet përdorimi i unipack me pistoletë të
përshtatshme me grykë reduktuese.
Në rastin e profileve bashkuese ose lidhjeve midis membranës VOLGRIP dhe hidroizolimeve të tjera
është e këshillueshme të përdorni armë pa grykë reduktuese.
Për të gjitha rastet tjera është e mundur të aplikohet produkti edhe me mistri ose spatul.
Lani mjetet me ujë pas përdorimit.
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Referenca të disponueshme në www.volteco.com

PARALAJMERIME - SHENIME TE
RENDESISHME

Kushtet e rekomanduara mjedisore për aplikim janë me një temperaturë midis +5°C dhe +30°C.
Mos aplikoni AKTI-VO BS në raste shiu.

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI Furnizuar ne 600 cc unipack ose në një vazo 20 kg.
Magazinimi i produktit duhet te kryehet ne mjedise me te thate te mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira
me temperatura jo me te ulta se +5°C.

KONSUMI OSE RENDIMENTI 1,5 kg/m² për mm e trashësisë së produktit në rast të përdorimit të mistrisë ose spatulës.
Me një fishek unipack montuar në një pistoletë me grykë reduktimi, realizohen 5,3 m e kordonit të
diametrit 12 mm.
Me një fishek unipack montuar në një pistoletë pa grykë realizohen 1,7 m e kordonit të diametrit 25 mm.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE
DHE TEKNIKE
Vecantia Vlera
Paraqitja Xhel me ngjyrë gri të errët
Pesha specifike 1,5 kg/l
Perberja e perzierje (ne peshe) 50% Bentonit Natriumi

50% agjentë plastifikues jo toksikë

SIGURIA Keshillohet perdorimi i dorezave gjate punes.
Ne raste te nje kontakti aksidental me lekuren ose me syte lani plotesisht me uje dhe konsultoni nje
mjek.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.
Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco
S.p.A.
Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.
Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjeter) jane te
pranishme ne www.volteco.com.
Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE Shënim per bleresin/instaluesin:
Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues
per bleresin/aplikuesin.
Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj.
Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.
Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm
duke konsultuar faqen www.volteco.com.
Informacionet teknike/tregetare para-mbas shitjes te rrjetit tregtar kane te njejten vlere te dokumentit te
pranishëm.
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