
PRODUKTBESKRIVNING AKTI-VO BS är en fogmassa bestående av naturligt natriumbentonit och butylgummi lämplig för
vattenbeständig tätning av passerande element, för anslutning mellan olika element av olika art eller för
spackling av VOLGRIP tätmembran i bentonit.
En effektiv lösning som möjliggör punktliga ingrepp för att slutföra vattentätningssystem.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE • Punkttätning av anslutande armeringsjärn, såsom kontakter, förtagningsstänger, förankringsfästen
o.s.v.
• Tätning av passerande element som cement-, metall- och plaströr som är ingjutna i armerad betong,
pålhuvuden, pumpbrunnar
• Anslutningslist mellan diskontinuerliga element
• Förstärkning av anslutningen mellan VOLGRIP tätmembran i bentonit och annan
vattenskyddsimpregnering
• Riktad spackling av VOLGRIP tätmembran i bentonit vid sprickor eller anslutningar

FÖRDELAR • Påverkas inte av exponering för luft eller kontakt med havsvatten eller föroreningar
• Applicerbar även på våta och särskilt ojämna substrat
• Medger applikationer av varierande tjocklek
• Praktisk och snabb för punktapplikationer

BEREDNING OCH
IDRIFTSÄTTNING

Rengör den berörda ytan från damm, olja, rost, osammanhängande delar och allt som kan äventyra
vidhäftningen av AKTI-VO BS.
Vid armeringsjärn eller passerande element rekommenderas användning av unipack med den avsedda
pistolen försedd med det reducerande munstycket.
Vid anslutningslister eller anslutningar mellan VOLGRIP-tätmembranet och annan
vattenskyddsimpregnering rekommenderas att använda pistolen utan det reducerande munstycket.
För alla andra fall är det även möjligt att applicera produkten med murslev eller spatel.
Tvätta verktygen med vatten efter användning.
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VARNINGAR - VIKTIGA
ANMÄRKNINGAR

Rekommenderade miljöförhållanden för appliceringen är en temperatur mellan 5°C och 30°C.
Applicera inte AKTI-VO BS vid regn.

FÖRPACKNING OCH LAGRING Levereras i en 600 cc unipack eller 20 kg-burk.
Förpackningarna måste förvaras i områden skyddade från sol och fuktighet vid temperaturer inte lägre
än 5°C.

FÖRBRUKNING OCH PRESTANDA 1,5 kg/m² per mm produkttjocklek vid murslevs- eller spatelapplikationer.
Med en unipack-patron monterad på en pistol med ett reducerande munstycke erhålles ett 5,3 m
överlappsförband på 12 mm i diameter.
Med en unipack-patron monterad på en pistol utan munstycke erhålles ett 1,7 m överlappsförband på 25
mm i diameter.

FYSISKA OCH TEKNISKA
EGENSKAPER
Specifikationer Värden
Utseende Mörkgrå gel
Specifik vikt 1,5 kg/l
Blandningens sammansättning (i vikt) 50 % natriumbentonit, 50 % giftfria mjukningsmedel

SÄKERHET Användning av skyddshandskar rekommenderas under arbetet.
Om produkten av misstag kommer i kontakt med huden eller ögonen, spola omedelbart med vatten och
uppsök läkare.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Alla rättigheter förbehålls.
Volteco S.p.A. har den exklusiva äganderätten till all information, bilder och texter i detta dokument.
De kan ändras när som helst utan föregående meddelande.
De senaste uppdateringarna av detta dokument och andra dokument (specifikationer, broschyrer,
övrigt) finns på www.volteco.com.
Vid översättning kan texten innehålla tekniska och språkliga brister.

JURIDISKA ANMÄRKNINGAR Information till köparen/installatören:
Föreliggande dokument som tillhandahållits av Volteco S.p.A. utgör enbart ett vägledande stöd för
köparen/betonggjutaren.
En fördjupade analys av det enskilda operativa förfarandet anses inte nödvändig, för vilket Volteco
S.p.A. i vilket fall som helst förblir ansvarsfri.
Det varken ändrar eller förlänger Volteco SpA:s skyldigheter
Öppen för variationer som betonggjutaren måste uppdatera sig om före varje applikation genom att
konsultera webbplatsen på www.volteco.com.
Teknisk/kommersiell information vid för- och efterförsäljningsservice har samma värde som detta
dokument.
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