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Caurspīdīga šķidra ūdensizturīga poliuretāna hidroizolācijas membrāna
Produkta apraksts

Priekšrocības

MARITRANS® ir caurspīdīgs, izturīgi elastīgs,
vienkomponenta alifātiskais poliuretāns, ar augstu cietvielu
saturu, pārklājums, ko izmanto ilgstošai hidroizolācijai. Šis
augstās tehnoloģijas pārklājums ir UV-stabils, nedzeltē, laika
apstākļu stabils, sārmu un ķīmisko vielu izturīgs, un pat pēc
novecošanas, tas paliek caurspīdīgs un elastīgs.
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MARITRANS® aizsargā un padara ūdensnecaurlaidīgas
minerālu virsmas pret ūdens iesūkšanos, salu, smogu, un
skābju lietu. Novecojušas un oksidētas plastmasas virsmas
izskatās caurspīdīgas pēc pārklājuma ar MARITRANS®.

Vienkāršs pielietojums (veltnis vai bezgaisa smidzinātājs).
Pēc uzklāšanas veido viendabīgu, caurspīdīgu membrānu.
Ultravioletā starojuma stabils.
Attur ūdeni un salu.
Noslēdz spraugas.
Nodrošina ūdens tvaiku caurlaidību, lai virsma var elpot.
Nodrošina lielisku siltuma pretestību, nepaliekot mīksts.
Nodrošina lielisku laika apstākļu pretestību.
Saglabā mehāniskās īpašības temperatūras no -40 ° C līdz +90 ° C.

Tas izolē bojātās stikla virsmas un aizsargā stikla gabalus.
MARITRANS® tiek izmantots arī kā caurspīdīgs saistvielu
sveķis smilšu paklāju grīdas pārklājumam, it īpaši ārējiem
pielietojumiem, kur nepieciešama elastība un ultravioletā
starojuma noturība.
MARITRANS® izmanto unikālu žūšanas
sistēmu (iedarbojas saskaroties ar mitrumu), un atšķirībā no
citām līdzīgām sistēmām, tā nereaģē ar mitrumu (mitruma
žūšanu) un nesatur burbuļus.

• Nodrošina lielisku saķeri ar keramikas flīzēm un stiklotām virsmām.
• Hidroizolētā virsma var tikt izmantota iekšējai (zemai) gājēju satiksmei.
• Izturīgs pret mazgāšanas līdzekļiem, eļļām, jūras ūdeni, un sadzīves
ķimikālijām.
• Pat ja membrāna kļūst mehāniski bojāta, to var viegli salabot uz
vietas dažu minūšu laikā.
• Tiek izmantots kā saistvielu sveķis smilšu paklāju grīdas
pārklājumam, nodrošina augstu elastību on lokainību, ideāls
balkoniem un terasēm.
• Saņem pozitīvas atsauksmes vairak nekā 10 gadus visā pasaulē.

Pielietojumi

Patēriņš

Caurspīdīga balkonu un terašu hidroizolācija
Caurspīdīga keramisko virsmu hidroizolācija
Caurspīdīga stikla un stikla ķieģeļu hidroizolācija
Caurspīdīga dabisko akmeņu hidroizolācija un aizsardzība
Caurspīdīga caurspīdīgo plastmasu hidroizolācija
(piem., Poliakrilāts, polikarbonāts)
• Caurspīdīga koka hidroizolācija un aizsardzība

0,8 - 1,2 kg/m2 divos vai trijos slāņos.
Uzklāšana ar veltni uz gludas virsmas optimālos apstākļos.
Faktori, piemēram, virsmas porainība, temperatūra, un
pielietošanas metode var mainīt patēriņu.

Izmanto arī kā caurspīdīgu saistvielu sveķi ārējiem smilšu
paklāju grīdas pārklājumiem.

MARITRANS pārklājums ir caurspīdīgs.

•
•
•
•
•

Tehniskie dati *
Vērtības
Sastāvs
Lūzuma pukts
Stiepes izturība
Elastības modulis
Plīšanas pretestība
Pārlūšanas brīdis pēc 2000h paātrinātas novecošanas
(DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2)
Stiepes izturība pēc 2000h paātrinātas novecošanas
(DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2)
Spīduma saglabāšana pēc 2000h paātrinātas novecošanas
(DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2)
Virsmas krītošanās pēc 2000h paātrinātas novecošanas
(DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2)
Stingrums (SHORE D mērogs)
Ūdens tvaiku caurlaidība
Izturība pret ūdens spiedienu
Saķere ar absorbējošām keramikas flīzēm
Hidrolīze (5% KOH, 7 dienu cikls)
Servisa temperatūra
Laiks, kamēr membrāna būs lipīga
Gājēju satiksmes laiks
Žūšanas laiks
Ķīmiskās īpašības

Krāsas

Rezultāti
Testa metode
Poliuretāna augstas cietvielas prepolimērs
322%
DIN EN ISO 527
25.4 N/mm 2
DIN EN ISO 527
69.5 N/mm 2
DIN EN ISO 527
56.9 Ν/mm
DIN ISO 34, metode Β
298%
DIN EN ISO 527
25.5 N/mm 2

DIN EN ISO 527

Laba

DIN 67530

Nav novērota krītošanās.
DIN EN ISO 4628-6
Krītošanās pakāpe 0
25
ASTM D 2240
8.05 gr/m2 .24 stundas
EN ISO 12572
Nav noplūdes (1m ūdens kolonna, 24h) DIN EN 1928
>2,0 N/mm 2 (keramikas flīžu atteice)
ASTM D 903 (ELCOMETER)
Nav nozīmīgu elastomēru izmaiņu
Laboratorijā
-40oC līdz +90oC
Laboratorijā
6-8 stundas
Apstākļi: 20oC, 50% RH
24 stundas
7 dienas
Laba pretestība pret mazgāšanas līdzekļiem, jūras ūdeni, un eļļām.

Pielietojums kā caurspīdīgs hidroizolācijas pārklājums:
Virsmas sagatavošana
Lai nodrošinātu optimālu apdari un izturību, ir nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana.
Virsmai jābūt tīrai, sausai, un drošai, bez jebkāda piesārņojuma, kas varētu kaitīgi ietekmēt membrānas saķeri. Maksimālais
mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 5%. Jaunām betona struktūrām ir jābūt sausām vismaz 28 dienas. Veci pārklājumi, netīrumi, tauki,
eļļas, organiskās vielas un putekļi ir jānovāc. Aktivizējiet MARISEAL® TILE-PRIMER un attaukojiet stikla un stiklotās virsmas.
Virsmas nelīdzenumi ir jāizlīdzina. Jebkādi vaļīgi gabali un slīpēšanas putekļi ir rūpīgi jānoņem. Nemazgājiet virsmu ar ūdeni!
UZMANĪBU: Virsmas ar iesprostotu mitrumu (piem. zem flīzēm) ir jāatstāj tik ilgi, kamēr izžūst pilnībā (maksimāli 5% mitruma),
pirms MARITRANS uzklāšanas.
UZMANĪBU: Neizmantojiet MARITRANS® uz keramikas virsmām ar kāpjošiem nitrātu sāļiem locītavās bez piemērotas iepriekšējas
apstrādes. Neizmantojiet MARITRANS® uz virsmām, kuras ir bijušas apstrādātas ar aktīvo silānu, siloksānu, silīciju, vai citiem
ūdens atbaidīšanas līdzekļiem, dēļ paredzamās sliktās saķeres. Mēs iesakām saķeres pārbaudi, ja apstākļi un virsmas vēsture nav
zināma. Uz marmora un granīta, lūdzu, veiciet saķeres testu, lai pārliecinātos, ka saķere ir pienācīga.
Plaisu un šuvju labošana:
Esošo plaisu un šuvju rūpīga noslēgšana ir ārkārtīgi svarīga ilgstošiem hidroizolācijas rezultātiem. Iztīrīt betona plaisas, izplešanās
šuves, un kontroles šuves no putekļiem, nogulsnēm, vai citiem piesārņojumiem. Sagatavot uz vietas ar MARISEAL ® 710 Primer un
atstāt uz 2-3 stundām nožūt. Aizpildiet visas sagatavotās plaisas un šuves ar MARIFLEX ® PU 30 hermētiķi. Ļaut nožūt.
Gruntēšana (virsmas aktivizēšana)
Aktivizējiet neabsorbējošas stikla virsmas, kā stiklotas keramikas flīzes, stiklu, un stikla ķieģeļus ar MARITRANS® TILE-PRIMER.
Uzklājiet MARITRANS® TILE-PRIMER mērcējot tīru un sausu drānu, un noslaukiet visu virsmu. Ar šo procedūru jūs
pārliecināsieties, ka papildus virsmas ķīmiskai aktivācijai (gruntēšanai), virsma kļūst ļoti attaukota. Drānas mainīt bieži.
Pārliecinieties, ka uz virsmas tiek uzklāts pietiekami daudz MARITRANS® TILE-PRIMER, lai to gruntētu, un pārliecinieties, ka WLHN
QRVHJWDYLVDYLUVPD
UZMANĪBU: Neizmantot MARITRANS® TILE-PRIMER uz caurspīdīgām plastmasām (polikarbonātam, poliakrilātam utt.).
Caurspīdīga hidroizolācijas membrāna
Izliet MARITRANS® pārklājumu uz gruntētas virsmas un pārstrādāt ar veltni vai piemērotu špakteļlāpīti, līdz visa virsma ir pārklāta.
Pēc 12 stundām - bet ne vēlāk kā 18 stundām - uzklāt otru slāni ar MARITRANS® pārklājumu, izmantojot veltni vai birsti.
Lai iegūtu labākus hidroizolācijas un nodiluma izturības rezultātus, uzklāt trešo slāni ar MARITRANS® pārklājumu.
UZMANĪBU: Katrs slānis nedrīkst pārsniegt 1mm biezumu (sausa plēve). Labākiem rezultātiem, temperatūrai pielietojuma un
žūšanas laikā jābūt 5oC - 35OC. Zemas temperatūras palēlina žūšanu un augstas paātrina to. Augsts mitrums var ietekmēt gala
apdari.
Apdare
Ja ir vēlama satīna matēta virsma, uzklājiet vienu MARITRANS® FINISH kārtu.
BRĪDINĀJUMS: MARITRANS® un/vai MARITRANS SYSTEM ir slidens, ja slapjš. Lai mitrās dienās izvairītos no slidenuma, apkaisīt
piemērotus agregātus uz mitrā pārklājuma, lai izveidotu pretslīdēšanas virsmu. Lūdzu, sazinieties ar mūsu pētniecības un attīstības
nodaļu, lai iegūtu sīkāku informāciju.
Pielietojums kā saistvielu sveķis smilšu paklāju pārklājumam.
Virsmas sagatavošana
Lai nodrošinātu optimālu apdari un izturību, ir nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana.
Ja tiek uzklāts uz MARISEAL 250, pārliecinieties, vai virsma ir tīra, sausa, un droša, bez jebkādiem piesārņojumiem, kas var kaitīgi
ietekmēt smilšakmens pārklājuma saķeri. Maksimālais mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 5%. Iespējamie virsmas nelīdzenumi ir
jāizlīdzina. Jebkādi vaļīgi gabali un putekļi ir rūpīgi jānoņem. Nemazgājiet virsmu ar ūdeni!
Ja tiek uzklāts uz betona, pārliecinieties, vai virsma ir tīra, sausa, un droša, bez jebkādiem piesārņojumiem, kas var kaitīgi ietekmēt
membrānas saķeri. Maksimālais mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 5%. Jaunām betona struktūrām ir jābūt sausām vismaz 28
dienas. Veci pārklājumi, netīrumi, tauki, eļļas, organiskās vielas un putekļi ir jānovāc. Virsmas nelīdzenumi ir jāizlīdzina. Jebkādi
vaļīgi gabali un slīpēšanas putekļi ir rūpīgi jānoņem. Nemazgājiet virsmu ar ūdeni!
Gruntēšana
Gruntēt betona virsmas ar MARISEAL 750 grunti un izkaisīt kvarca smiltis, kamēr slapjš.
Smilšu paklāju pārklāšana

Sajaukt MARITRANS ® ar krāsainām silīcijas smiltīm (0,7-1,2mm vai 2,0-3,5mm) maisījuma proporcijā 1:10 (sveķi: smiltis)
pēc svara ar maza ātruma mehānisko maisītāju līdz maisījums kļūst pilnīgi viendabīgs.
Maisījumu izliet uz sagatavotās virsmas un uzklāt ar špakteļlāpstiņu.
Labākiem rezultātiem, temperatūrai pielietojuma un žūšanas laikā jābūt 5 - 35 C. Zemas temperatūras palēlina žūšanu un augstas
paātrina to. Augsts mitrums var ietekmēt gala apdari.

Iepakojums
MARITRANS tiek piegādāts 20 kg, 10 kg, 5 kg un 1 kg spaiņos. Spaiņi jāuzglabā sausās un vēsās telpās līdz pat 9 mēnešiem.
Materiālu aizsargāt pret mitrumu un tiešiem saules stariem. Uzglabāšanas temperatūra: 5-30 ° C. Produkti jāatstāj to oriģinālajos,
neatvērtajos iepakojumos, ar ražotāja nosaukumu, produkta apzīmējumu, paciņas numuru, un lietošanas piesardzības etiķetēm.
Drošības pasākumi
MARITRANS satur izocianātus. Skatiet ražotāja sniegto informāciju. Lūdzu, izlasiet drošības datu lapu.
TIKAI PROFESIONĀĻIEM
Mūsu tehniskie ieteikumi lietošanai, gan mutiski, gan rakstveidā vai testos, tiek doti godprātīgi un atspoguļo pašreizējo zināšanas līmeni un pieredzi mūsu produktos. Lietojot mūsu produktus, katrā atsevišķā
gadījumā ir nepieciešama detalizēta ar objektu saistīta un kvalificēta pārbaude, lai noteiktu, vai konkrētā produkta un/vai lietošanas tehnoloģija atbilst īpašajām prasībām un mērķiem. Mēs esam atbildīgi tikai par
to, ka mūsu produkti ir defektu brīvi, tādēļ produktu pareiza pielietošana ir atkarīga tikai no jums. Mēs, protams, nodrošināsim konsekventas kvalitātes produktus saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un
piegādes noteikumiem. Lietotāji ir atbildīgi par vietējo tiesību aktu ievērošanu un nepieciešamo apstiprinājumu vai atļauju saņemšanu. Šīs tehniskās datu lapas vērtības ir norādītas kā piemēri, un tās nav
ieteicams uzskatīt par specifikācijām. Lai iegūtu produktu specifikācijas, sazinieties ar mūsu pētniecības un attīstības nodaļu. Tehniskās datu lapas jaunā redakcija aizstāj iepriekšējo tehnisko informāciju un
padara to nederīgu. Tādēļ vienmēr ir nepieciešams sekot pašreizējajam prakses kodeksam.
* Visas vērtības ir tipiskas vērtības un nav produkta specifikācijas sastāvdaļa.
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