Spesialvarer bygg

WEBAC Bentonittsvellebånd
®

WEBAC Bentonittsvellebånd blir brukt til tetting av
armerte arbeidsfuger i betong som blandes på stedet.
®

Bruksområder

• Tetting av arbeidsfuger i betong- og stålbetongbygg mot
bakkefuktighet og mot ikke trykkende og trykkende vann
• Tetting av rørgjennomføringer

Egenskaper

• Reversibel svellingsadferd
• Selvinjiserende egenskaper
• Ingen separering og dermed ingen utvasking fra fugen mulig

Eksempel på bruk
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Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tyskland
tel. +49 40 67057- 0
faks +49 40 6703227
info@webac.de
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WEBAC Norge AS
Døvleveien 39
3170 Sem
tel. +47 33 3699- 00
post@webac.no
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Denne Tekniske informasjonen skal informere deg uforbindtlig om de kunnskaper vi har for tiden, de opplysninger som våre medarbeidere gir om dette er også uforbindtlige. Da vi ikke
kjenner til de nøyaktige kjemiske, tekniske og fysikalske betingelsene for den konkrete bruken, befrir disse angivelsene ikke brukeren fra en egen kontroll av produktene hhv. prosessen
med hensyn til om de er egnet for den planlagte bruken, og er derfor ingen forsikring om de er egnet for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at forskrifter og pålegg overholdes
ved bruk. © WEBAC-Chemie GmbH. Utgave 03/17
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WEBAC Bentonittsvellebånd
®

Installasjon
Tekniske
data

Verdier

• Monter WEBAC Bentonittsvellebånd midt
i arbeidsfugen
Profilens
form eller med minst 8 cm betong
dekking mot vannsiden.
®

•Vanntrykk
Ved arbeidsfugebredde > 60 cm: Monter båndet
med en avstand på ca. 25 cm fra vannsiden.
Betongdekking

• Feste med WEBAC Kontaktklebestoff (bilde 1)
eller med WEBAC Festegitter (bilde
2)
Saltvann

Firkantprofil

Firkantprofil SV *
20 x 25 mm

Prøvet med 5 bar
minst 8 cm

®

*

• Legges liggende mot underlaget over hele flaten.
• Unngå forskyvning eller oppsvulming under
betongstøpingen.

Bilde 1: Feste med
WEBAC Kontaktklebestoff
®

Bilde 2: Feste med
WEBAC Festegitter
®

• Avstanden mellom festepunktene bør ikke
overskride 25 cm.
• Ved forbindelser: Legg endene med ca. 5 cm
overlapping tett ved siden av hverandre, uten
mellomrom (bilde 3)
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22885 Barsbüttel
Tyskland
tel. +49 40 67057- 0
faks +49 40 6703227
info@webac.de
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post@webac.no

• Ved hjørneforbindelser: Legges mellom hori
sontal og vertikal fuge og ved retningsendrin
ger på ett plan som følger underlaget (bilde 4)
Bilde 3: Forbindelser

Underlaget må være fast, rent, tørt og uten løse
og skillende substanser (olje, fett osv.) og uten lag
av sementlim og deler av rust, det skal ha en plan
overflate.
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®

Bilde 4: Horisontal hjørneforbindelse
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WEBAC Bentonittsvellebånd
®

Installasjon
• Monter WEBAC Bentonittsvellebånd midt
i arbeidsfugen eller med minst 8 cm betong
dekking mot vannsiden.
®

• Ved arbeidsfugebredde > 60 cm: Monter båndet
med en avstand på ca. 25 cm fra vannsiden.
• Feste med WEBAC Kontaktklebestoff (bilde 1)
eller med WEBAC Festegitter (bilde 2)
®

®

• Legges liggende mot underlaget over hele flaten.
• Unngå forskyvning eller oppsvulming under
betongstøpingen.

Bilde 1: Feste med
WEBAC Kontaktklebestoff
®

Bilde 2: Feste med
WEBAC Festegitter
®

• Avstanden mellom festepunktene bør ikke
overskride 25 cm.
• Ved forbindelser: Legg endene med ca. 5 cm
overlapping tett ved siden av hverandre, uten
mellomrom (bilde 3)
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• Ved hjørneforbindelser: Legges mellom hori
sontal og vertikal fuge og ved retningsendrin
ger på ett plan som følger underlaget (bilde 4)
Bilde 3: Forbindelser

Underlaget må være fast, rent, tørt og uten løse
og skillende substanser (olje, fett osv.) og uten lag
av sementlim og deler av rust, det skal ha en plan
overflate.
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Bilde 4: Horisontal hjørneforbindelse
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WEBAC Bentonittsvellebånd

Arbeitsschutz S. 242
REACH S. 244
EPD S. 246

®

Produktdata
Installasjon
®

Firkantprofil

•Leveringsform
Ved arbeidsfugebredde > 60 cm: Monter
båndet
Firkantprofil SV*
med en avstand på ca. 25 cm fra vannsiden.
•Oppbevaring
Feste med WEBAC Kontaktklebestoff (bilde 1)
eller med WEBAC Festegitter (bilde 2)
®

®

Kompatibilitet/holdbarhet

• Legges liggende mot underlaget over hele flaten.
• Unngå forskyvning eller oppsvulming under
saltvann
betongstøpingen.
*

• Klebing med WEBAC Kontaktklebestoff
®

• Feste med WEBAC Festegitter
®

Mål
20 x 25 mm

PE
6x5m

Beskyttet mot mekaniske skader og fuktighet
Motstandsdyktig mot syrer, alkalier
og de fleste vannholdige løsninger

Bilde 1: Feste med
WEBAC Kontaktklebestoff
®

Bilde 2: Feste med
WEBAC Festegitter
®

• Avstanden mellom festepunktene bør ikke
overskride 25 cm.

Prøveattester

• Ved forbindelser: Legg endene med ca. 5 cm
• overlapping
Generell prøveattest
byggetilsynet
tett ved fra
siden
av hverandre, uten
mellomrom
(bilde
3)
• Prøverapport: Lagring av WEBAC svellebånd

WEBAC Norge AS
Døvleveien 39
3170 Sem
tel. +47 33 3699- 00
post@webac.no

i saltløsninger
av forskjellig
konsentrasjon
• Ved
hjørneforbindelser:
Legges
mellom hori
sontal og vertikal fuge og ved retningsendrin
ger på ett plan som følger underlaget (bilde 4)

Spesialvarer bygg

Arbeidsvern
Underlaget
må være fast, rent, tørt og uten løse
og
substanser
fett osv.)
uten lag
Vedskillende
bearbeiding
av dette(olje,
produktet
skalogvernefor
av
sementlim
og deler av rust,yrkesforbund
det skal ha en
skriftene
fra næringsmessige
ogplan
sik
overflate.
kerhetsdatabladene fra WEBAC følges. Sikkerhets
databladene iht. forordning (EF) nr. 1907/2006
(REACH) må være tilgjengelig for alle personer
som er ansvarlige for arbeidssikkerhet, helsevern
og håndtering av materialene. Flere opplysninger
se separat henvisningsark „Arbeidsvern“ i produkt
katalogen fra WEBAC eller på webac-grouts.com.
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Bilde 3: Forbindelser
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• Monter WEBAC Bentonittsvellebånd midt
Installasjon
i arbeidsfugen eller med minst 8 cm betong
dekking mot vannsiden.

Bilde 4: Horisontal hjørneforbindelse

Deponering
Opplysninger om deponering er oppført i sikker
hetsdatabladene.
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