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MŰSZAKI ADATLAP

RASCOfl ex AY108

RASCOfl ex AY108 egy sokoldalú, környezetbarát, polyakrilát bázisú, 
modifi kált kétkomponensű hézagkitöltő injektáló anyag.

ALKALMAZÁSA
RASCOfl ex AY108 az alap termék, alkalmas gyakorlatilag mindenféle 
vízszigetelési felhasználásra, legyen az falrepedések, munkahézagok 
utólagos szigetelése, vagy összefüggésben a RASCOtec injektálható 
rendszereivel, megelőző vízszigetelési megoldások.

TULAJDONSÁGOK
 Vegyileg stabil gél
 Nem okoz korróziót
 Minden helyzetre alkalmazható
 Jó fagyállóság
 Kiváló vegyi anyagokkal szembeni ellenállóság
 A repedések hézagok belső felületéhez nem tapad
 Nagyon gyorsan lép reakcióba és megújulóan is gyorsan
   duzzad nedvesség hatására 
 Nedvesség ellen, vízzel telített repedések és munkahézagok
   szigetelésére

MŰSZAKI  /  F IZ IKAI  ADATOK

 A-koncentrátum           A-katalizátor    B-koncentrátum B-por

Fizikai állapot                                  folyadék                        folyadék  folyadék  por
Az anyag színe                               bibor                             bibor  transzparens fehér
Csomagolás kanna                            palack  kanna  doboz
Csomagolási mennyiség              23,68 liter                     1,32 liter             5 liter  500 g
Csomagolás színe                         fekete                           transzparens fehér  fehér 
Csomagolás jelző színe                                         fekete
Viszkozitás 20°C-on                                               13 mPas
Felhasználáskori hőmérséklet               +3° C-tól + 60° C-ig (egészen -5° C-ig, de jégmentes hézagba, repedésbe)
Nyomószilárdság  ca. 0,16 N/mm2
Duzzadás mértéke                                 ca. 30 %
A keverék pH értéke                              ca. 7,5 bis 12,0 -ig a lúgos betonnal reakcióba lépést követően
A polimerizáció kezdete 20°C-on        ca. 2 - 3 perc
Eltarthatóság  12 hónap eredeti csomagolásban +5°C és +25°C között, fénytől védett helyen
Veszélyességi osztály                 nem veszélyes               nem veszélyes        nem veszélyes            5.1
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SZÁLLÍTÁS

RASCOfl ex AY108 50 liter cikkszám: 1401.2111.001 50 literes szettekben
RASCOfl ex AY108 20 liter cikkszám: 1401.2111.002 20 literes szettekben

Kiegészítő anyagok

RASCOfl ex AY-RE lassító adalék cikkszám: 1101.3011.005     5 literes kannában
RASCOfl ex AY-AC accelerator cikkszám: 1101.3021.010 10 literes kannában
Injektáló gép, felszerelés és kiegészítők rendelésre kaphatók  

ALKALMAZÁS
Az „A” jelű komponens keverése
Öntse az „A” jelű katalizátort az injektáló gép „A” jelű kannájába. Adja 
hozzá az „A” jelű koncentrátumot és alaposan keverje össze, A keverés-
hez ajánlott keverőfejes fúrógép használata. A készre kevert „A” jelű 
komponens a raktározási hőmérséklettől függően kb. 2 napig tárolható.
A „B” jelű komponens keverése
Először öntsön kb. 5 liter vizet a „B” mix feliratú keverőtartályba. Oldja 
fel a vízben a „B” jelű port keveréssel vagy erőteljes rázással. A por teljes 
feloldódása után adja hozzá a „B” jelű koncentrátumot. Ezután töltse 
fel vízzel a tartályt a 25 literes jelölésig, és még egyszer keverje fel ala-
posan. Használjon ehhez is keverőszáras fúrógépet. A kész „B” jelű kom-
ponenst most töltse az injektáló gép „B” jelű tartályába. A keverék, a 
raktározási hőmérséklettől függően, 2 – 5 napig tárolható. A fent leírtak 
szerint elkészített „A” és „B” jelű komponenst 1:1 (térfogat) arányban 
kell injektálni.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A különböző tartályokat és keverő szerszámokat szigorúan meg kell 
különböztetni „A” és „B” jel szerint és mindig csak a hasonló kompo-
nenshez lehet felhasználni. A RASCOfl ex AY-RE lassító és a
RASCOfl ex AY-AC gyorsító adalékokat csak az „A” komponenshez lehet 
hozzáadni. Alapos elkeverésükhöz használja az „A” komponens keveré-
séhez használt keverőfejet. Gyorsítót tartalmazó anyaghoz nem szabad 
lassító, lassítót tartalmazóhoz gyorsító adalékot adni. Különös fi gyelmet 
igényel, ha erősen lassított kötésű anyagra van szükség, mert a túlzott 
mennyiségű RASCOfl ex AY-RE lassító adalék megakadályozhatja a teljes 
polimerizációt. 60 perces lassítás még lehetséges.

BIZTONSÁGI  F IGYELMEZTETÉS
Megfelelő védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg használata aján-
lott. Tartson készenlétben egy szem kiöblítésére szolgáló vizes palackot. 
További részleteket a biztonsági adatlapon találhat.
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