Jointex®
Μαστίχη ακρυλικής βάσης για σφράγιση αρμών και
διάκενων
Ιδιότητες



Διατηρεί την ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος



Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων



Bάφεται με όλες τις υδροδιαλυτές βαφές



Ανθίσταται στη γήρανση και δεν επηρεάζεται από την υπεριώδη
ακτινοβολία



Έχει αντοχή σε πολύ αραιά οξέα, αλκάλια και απορρυπαντικά



Δεν περιέχει διαλύτες



Φιλική στο περιβάλλον

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mορφή

Oμοιογενής πάστα

Πυκνότητα

1,5g/cm

Σκληρότητα (Shore A)

20±3

o
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Επιμήκυνση (+25 C)

250%

Συρρίκνωση

3,5%

Κατανάλωση

1kg σφραγίζει 6,50m περίπου (για αρμό με διατομή 1cm )

Τρόπος εφαρμογής

Πριν από την εφαρμογή χρειάζεται να καθαριστούν τα τοιχώματα του
αρμού από σκόνες, λιπαρές ουσίες και σαθρά υλικά. Για τον καθαρισμό
των πλευρών του αρμού από ακαθαρσίες, προτείνεται η χρήση διαλυτικού.
Η εφαρμογή ασταριού δεν είναι απαραίτητη (σε περιπτώσεις
®
απορροφητικών υποστρωμάτων, προτείνεται η αραίωση του Jointex με
νερό σε ποσοστό μέχρι 1:2 ως προεπάλειψη). H εφαρμογή του υλικού
πραγματοποιείται με σπάτουλα.

Ιδιαίτερες Συστάσεις

Mετά την εφαρμογή η μαστίχη παρουσιάζει μικρή συρρίκνωση. Tο
στέγνωμα του υλικού εξαρτάται από το πάχος και τις καιρικές συνθήκες.
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας (π.χ. βροχή) ή όταν
προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός πριν το φιλμ στεγνώσει
εντελώς. Σε αρμούς με βάθος ενδείκνυται η τοποθέτηση αφρώδους
κορδονιού, ώστε η μαστίχη να προσκολληθεί μόνο στα τοιχώματα του
αρμού. Σε περίπτωση οριζοντίων αρμών, όπου υπάρχει η πιθανότητα
περιοδικής παραμονής νερού, θα πρέπει ο αρμός (που έχει σφραγιστεί με
®
Jointex ) να καλυφθεί σε πλάτος μεγαλύτερου του πλάτους του αρμού με
®
®
®
επαλειπτικά υλικά (π.χ. Neoroof , Neoproof PU W, Silatex Super). Η
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Oι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της
διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως
προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων
και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ ® για το αν το παρόν
φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

Jointex®
εφαρμογή των επαλειπτικών πραγματοποιείται
ενισχύεται η στεγανότητα του αρμού.

με ρολό ή βούρτσα και

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό.

Αφαίρεση κηλίδων

Όσο είναι νωπό με άφθονο νερό. Αν έχει σκληρυνθεί
αφαίρεση.

Αποχρώσεις

Λευκό και κεραμιδί.

Συσκευασία

Δοχείο 1kg, 5kg και 15kg

Χρόνος αποθήκευσης

2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του,
προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία.

με μηχανική
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διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως
προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων
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