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TAPECRETE
ALTIN
- SILOLAK
Renovering af mekanisk belastede overflader f.eks. altaner,

1-20
4-14

Parkeringsdæk, ramper, industrigulve og lign.
Materialebeskrivelse:

ALTIN - SILOLAK er en heldækkende asfaltlak, som er fremstillet på
basis af bitumen af høj kvalitet.

Problematik:
Velegnet
til fugtforsegling
såvel
over som under
Anvendelsesområde:
Skader på mekanisk belastede
betonoverflader
er i af
debeton
senere
år forekommet
i et betydeligt
samt til betonsiloer.
omfang, dels som følge jordoverfladen
af oprindelige udførelsesfejl
såsom forkert eller manglende fald mod
Anvendes
også som
rustbeskyttelse
af jernog stålkonstruktioner
afløb, dårlige udstøbninger,
mangelfuldt
dæklag
over armering,
manglende
dilationsfuge etc.
samt
til
pande-,
blikog
bølgetage.
Endvidere er konstruktionernes udsathed og effekten af de mange års skadelige tøsaltpåvirkninger de faktorer, der
nu til
gør
det stigende
Kun
udendørs
brug.antal renoveringer og udskiftninger
nødvendige.
Underlaget skal være rent og tørt. Evt. rust skal være omhyggeligt
Det er derfor af stor betydning,
det afsluttende
belægningslag
på de belastede betonkonfjernet.atPåføres
med pensel,
rulle eller kost.
struktioner er vandtæt, slidstærkt, slagfast, tåler frysepunktspassager, er modstandsdygtig
over for saltpåvirkninger,Fortynding:
samt at belægningen
tillader en vis vanddampdiffusion fra den
Mineralsk terpentin.
underliggende konstruktion for derved at forhindre frostsprængninger.
Generelt:
Forbrug:

Afhængig af underlagets beskaffenhed
På jern og stål ca. 5 - 8 m2 pr. liter.
Afhængigt af skadernes omfang
og beton
karakter
der kræver udskiftning, og
På mur og
ca.forekommer
2 - 5 m2 pr. tilfælde,
liter.
tilfælde hvor det er forsvarligt og økonomisk rigtigt at udføre en renovering. Det anbefales her
at
søge kyndig bistand fra
rådgivende
ingeniører, der kan bedømme og vurdere, hvorvidt de
Mineralsk
terpentin.
Rengøring:
skadede konstruktioner er renoveringsegnede.
Holdbarhed/
Skadeårsag
opbevaring: og omfang samt betonkvaliteten fastlægges gennem en visuel tilstandsvurdering
og registrering. Eventuelt foretages supplerende betonteknologiske undersøgelser af udvalgte
dele
af konstruktionen enten
påog
stedet
eller
ved analyser på laboratorium.
5 – 10
25 liter
spande.
Emballage:
200 liter tromle, 1000 liter IBC palletank
Efter en grundig rengøring, som foretages ved sandblæsning, højtryksspuling eller anden
egnet metode, efterses overfladen for skader og revnedannelser. Eventuelle skader repareres
som
beskrevet i TAPECRERE
Betonrenoveringssystem.
Ved revnedannelser i betonen skal
Sikkerhedsregler
1993: 2-1
Sikkerhed:
der før udførelsen af en TAPECRETE tyndlags- eller slidlagsbelægning gennemføres en
grundig undersøgelse af For
konstruktionen
for at fastlægge
årsagen til revnerne. Ved revner, der
yderligere oplysninger:
Se sikkerhedsdatablad.
skyldes fejl i konstruktionens udformning, skal der foretages en udbedring af fejlene, således
at
konstruktionen
TEKNISKE
DATAfremover ikke vil frembringe ukontrollerede belastninger, der igen vil
forårsage nye revnedannelser. Efter udbedringen af konstruktionsfejlene kan revnerne
udfyldes
med TAPECRETE tyndlags- eller slidlagsbelægning, som
Sort
Farve: og overfladebehandles
beskrevet i System 2 efterfølgende.
0,88 kg/l
Massefylde:
Revner forårsaget af svind under betonens afhærdning kan overfladebehandles med
TAPECRETE
tyndlags- eller
slidlagsbelægning,
som beskrevet i System 1 eller System 2
4 timer
ved 20 oC
Tørretid:
afhængig af revnebredden.
Fuger må ikke dækkes med TAPECRETE, men genetableres med elastisk fuge.
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Overfladebelægning af revnet underlag med TAPECRETE

ALTIN - SILOLAK
System 1:

4-14

Materialebeskrivelse:
ALTINend
- SILOLAK
en heldækkende
asfaltlak,
som
er fremstillet på
Overflader med revner mindre
0,2 mm er
påføres
TAPECRETE
tyndlagseller
basis af bitumen
af høj kvalitet.
slidlagsbelægning, som beskrevet
i de respektive
datablade.
System 2:
Velegnet til fugtforsegling af beton såvel over som under
Anvendelsesområde:
Overflader med revner større
end 0,2 mm
behandles
på følgende måde:
jordoverfladen
samt
til betonsiloer.
Anvendes også som rustbeskyttelse af jern- og stålkonstruktioner
Revnes opskæres i min.samt
10 mm
bredde og
på min. 25 mm, hvorefter den rengøres
til pande-,
blik-enogdybde
bølgetage.
og sandsvirpes, således at den fremstår ren og let ru, fri for skærestøv og løse partikler.
Kun
til udendørs
brug.men stadigvæk let sugende. Herefter svummes
Revnen for vandes, til den
fremstår
mat fugtig
revnen med TAPECRETE svummemørtel, hvorefter revnen udfyldes med TAPECRETE TM
Underlaget
være rent TM
og tørt.
Evt.
rust skal
omhyggeligt
Fin i den endnu våde svumning.
Nårskal
TAPECRETE
Fin er
hærdet
(ca.være
1-2 døgn),
påføres
fjernet.
Påføres
med
pensel,
rulle
eller
kost.
TAPECRETE Tyndlags- eller slidlagsbelægning, som beskrevet i de respektive datablade.
Fortynding: Mineralsk terpentin.
Forbrug:

Afhængig af underlagets beskaffenhed
På jern og stål ca. 5 - 8 m2 pr. liter.
På mur og beton ca. 2 - 5 m2 pr. liter.

Rengøring:

Mineralsk terpentin.

Holdbarhed/
opbevaring:
Emballage:

5 – 10 og 25 liter spande.
200 liter tromle, 1000 liter IBC palletank

Sikkerhed:

Sikkerhedsregler 1993: 2-1
For yderligere oplysninger: Se sikkerhedsdatablad.

TEKNISKE DATA
Farve:

Sort

Massefylde:

0,88 kg/l

Tørretid:

4 timer ved 20 oC

