Technický list č.: 118.00

BISEAL® WA
VODONEPROPUSTNÁ PŘÍSADA PRO HYDROIZOLACI MALT A
BETONŮ, NEOBSAHUJE CHLORIDY
POPIS:

BISEAL WA je hydroizolační přísada v tekuté formě, která snižuje kapilaritu malt a
betonů a činí je tak vodotěsnými.

POUŽITÍ:





VÝHODY:

 Velmi snadné použití, přidává se do záměsové vody.
 Malty a betony získávají vodotěsné vlastnosti.
 Zabraňuje vytváření solí na povrchu.
Příprava povrchu: Povrch, na který se bude aplikovat malta připravená pomocí
BISEAL WA musí být zbaven prachu, mastnot, odbedňovacích přípravků, uvolněných
částic, cementového mléka, nátěrů apod. Povrch musí být pevný a stabilní.
Použití výrobku: Výrobek se dodává hotový pro své použití. Přidává se přímo do
záměsové vody.
Příprava hydroizolační omítky: Nejprve se připraví malta v poměru 1 díl cementu :
2,5 – 3,0 dílům říčního písku o velikosti zrn do 3 mm. Aplikují se dvě vrstvy, každá o tl.
1 – 1,5 cm. Závěrem se povrch vyhladí.
V rozmezí 1% - 3% váhy cementu, to znamená mezi 0,5 – 1,5 litru na 50 kg pytel
cementu. Doporučuje se provést předem na daném místě zkoušku, aby se dosáhlo
přesného dávkování.
Předávkování výrobku může způsobit ztrátu mechanických pevností.
Zabránit vystavení výrobku mrazům.
Zabránit kontaktu s pokožkou a očima.
Používat ochranné rukavice a brýle.
V případě zasažení pokožky umýt vlažnou vodou a mýdlem.
V případě zasažení očí vypláchnout vydatným množstvím vody a vyhledat lékařskou
pomoc.
Plastické nádoby o obsahu 1 lt a 20 lt.
12 měsíců v originálních dobře uzavřených obalech, v suchých skladech a při
teplotách vyšších jak 5°C.

APLIKACE:

DÁVKOVÁNÍ:
UPOZORNĚNÍ:
BEZPEČNOST
PRÁCE:

BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
TECHNICKÁ
DATA:

ZÁRUKA:

Pro výrobu malt a betonů, které neabsorbují vodu kapilaritou nebo tlakem.
Vnitřní i vnější hydroizolační omítky betonu, zdiva, betonových bloků apod.
Omítání nádrží, bazénů, sklepů, výtahových šachet, kanálů, šachet apod.
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Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických
znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv
použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem
schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a
ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za
hodnoty, které přesahují uvedené parametry.
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