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AQUAFIN-CJ6 
Termoplastinė, savaime besiplečianti juosta skirta šaltų siūlių hidroizoliavimui 

 

• paprasta naudoti  

• greitas ir tvirtas išsiplėtimas 

• injektavimo poveikis skverbiantis į uždaras ertmes ir plyšius 

• absoliučiai stabili forma net esant aukštoms temperatūroms 

• išsiplėtimo procesas galimas begalę kartų 

• galima hidroizoliuoti esant saldaus ir sūraus vandens poveikiui 

 

Panaudojimo galimybės 

AQUAFIN-CJ6 naudojama kaip tarpinė, įvedama į hidroizoliuojamos gelžbetoninės konstrukcijos šaltos siūlės ar 

kito sujungimo vidų, kur bus veikiama trumpalaikio gruntinio ar paviršinio vandens poveikio. AQUAFIN-CJ6 galima 

naudoti zonose, kurias dažnai veikia vandens apkrovos. Darbinės siūlės, kurios hidroizoliuotos su AQUAFIN-CJ6 

gali atlaikyti vandens poveikį esant 8 metrų gylyje.  

 

Paviršių paruošimas 

Paviršiai turi pasižymėti nešančiomis savybėmis, būti lygiais, be įtrūkimų. Nuo paviršių turi būti pašalintos visos 

adheziją mažinančios medžiagos tokios kaip dulkės, tepalai, cemento „pienelis“, dažai ir kt. Dirbti su AQUAFIN-

CJ6 galima ant matiniai drėgnų paviršių, draudžiama dėti į vandenį (balas). 

 

Naudojimas 

Pagrindinė taisyklė yra ta, kad AQUAFINCJ6 dedama ne mažiau kaip 8 cm nuo sienos, kurią veiks vanduo krašto. 

AQUAFIN-CJ6 galima tvirtinti specialias montažiniais klijais, kurie dedami ant pagrindo o ant jų užspaudžiama 

juosta. Betoną galima užlieti po 8 val nuo AQUAFIN-CJ6 priklijavimo. Alternatyvus tvirtinimas - metaliniais vinimis. 

Tvirtinama kas 20cm. Juosta AQUAFIN-CJ6 turi būti paklota tolygiai visu perimetru. 

 

Techniniai duomenys: 

Bazė:      TPE (termoplastinis polimeras) 

Forma:      stačiakampė elastinga juosta 

Spalva:      raudona 

Tankis:      1,25 g/cm3 

Storis:      5 mm 

Plotis:      20 mm 

Plėtimosi pradžia po kontakto su vandeniu: po 6 valandų 

Plėtimosi galimybės:    apie 50% po 2 valandų 

      Apie 460% po 24 valandų 

      >700% po 8 dienų 

Savaiminio plėtimosi stipris   1,06 N/mm2 
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AQUAFIN-CJ6 
Termoplastinė, savaime besiplečianti juosta skirta šaltų siūlių hidroizoliavimui 

 

Atsparumas vandeniui sumontuotoje siūlėje: 

  Siūlės plotis 0,25 mm  4 bar 

  Siūlės plotis 1,0 mm  1,5 bar 

Toksiškumas     nėra 

Degumo klasė     E klasė pagal EN 13501-1 

Pakuotės:     rulonais po 40 bėginių metrų, 5 rulonai dėžėje 

Sandėliavimas:     sausoje vėsioje patalpoje originalioje pakuotėje 2 metai 

 

Patarimai: 

Sandėliuoti sausoje patalpoje  

Ant betono juosta turi būti paklota tolygiai visu perimetru.  

Iki betonavimo juostą reikia saugoti nuo drėgmės.  

Jei atsiranda išsiplėtusių juostos AQUAFIN-CJ6 vietų jas reikia pašalinti ir įkloti naują.  

Netinka deformacinių siūlių įrengimui. 

 

Vadovaukitės galiojančiais ES saugos duomenų lapais! 
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