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Casco WetStop MG
Lattiakaivoläpivientikappale
• Hyvin elastinen

Lattiakaivojen tiivistäminen Casco AquaStop /
Schönox HA vedeneristysjärjestelmässä.
ETA-11/0518 ja ETA-09/0247 Eurooppalainen
hyväksyntä märkätilakäyttöön, ETAG 022
hyväksyntäohjeen mukaisesti.
Butyylikumilaippa. 370 mm x 370 mm

• Erittäin hyvä tartunta
• Itseliimautuva

KÄYTTÖOHJEET

TEKNISET TIEDOT:
Koostumus:

Polyesterikankaalla
vahvistettu butyylikumiseos

Värisävy:

Harmaa

Paksuus:

0,6mm

Koko:

370 x 370mm

Työskentelylämpötila:

Parhaimmillaan +15 °C -+25
°C

Lämmönkesto:

-10 °C - +80 °C

Varastointi:

Säilytys kuivassa, viileässä ja
valolta suojattuna.

Pakkauskoko:

1 kpl, (EAN-koodilla)
25 kpl,

Alusta:
Kaivon on oltava hyvin ankkuroitu alustaansa, suorassa ja
lattiapinnan tasalla. Noudata kaivonvalmistajan ohjeistuksia
uuden kaivon asennuksessa. Kaivotyypin tulee olla sellainen,
johon vedeneristys on mahdollista liittää. Alustan tulee olla
puhdas, kiinteä, kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä
aineista. Pohjusta alusta Casco Pohjusteella tai ohjeen
mukaisesti. Anna kuivua.
Asennus:
Poista toinen puoli suojapaperista
Lattiakaivoläpivientikappale WetStop MG:n reunasta ja
aseta liimapuoli kaivoläpiviennin päälle tuoreeseen
AquaStop vedeneristeeseen ja paina huolellisesti kiinni
toisesta reunasta. Vedä irti sen jälkeen loppu suojapaperi.
Älä laske liimapintoja yhteen. Paina loput
Lattiakaivoläpivientikappaleesta kiinni ja varmistu, että se
on keskitetysti ja kunnolla kiinni kaivon päällä. Ilmapusseja
ei saa jäädä läpiviennin alle. Levitettäessä AquaStop
vedeneristettä läpivientikappaleen päälle tulee varmistua,
ettei liiallinen kalvonpaksuus estä kiristysrenkaan
asennusta. Kun eristepinta on kuivunut, leikkaa keskelle n.
50 mm kaivon halkaisijaa pienempi aukko. Asenna kaivon
kiristysrengas paikoilleen. Käytä aina kaivon omaa
kiristysrengasta.
Leikkaa ylitulevat liepeet pois kiristysrenkaan alta.
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Huom! Kun Lattiakaivoläpivientikappale WetStop MG:sta on
poistettu suojapaperi, varo liimapintojen yhteentarttumista.
Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu
auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska
käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin
emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa
suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.
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