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  )SUPERSTOP(סופרסטופ 

  עצר מי� תופח מבנטונייט
 T5019980 3/4"סופרסטופ   :מספר קטלוגי

  T5029980 1/2"סופרסטופ    
  4/05: עדכו�

  
  תאור המוצר

  
קונצר� (ב "ארה PARAMOUNTהוא עצר מי� תופח על בסיס בנטונייט מתוצרת  סופרסטופ

RPM .(לפי סוג העצר 1/2"או  3/4"ועוביה  1"מעוצב ברצועה ברוחבה  סופרסטופה .
  . פס הדבקה עצמית בצד אחד לסופרסטופ

תו& איטו� המרווחי� בתפר היציקה בו , תופח כאשר הוא בא במגע ע� מי� סופרסטופה
�ללא תלות במספר מחזורי , הסופרסטופ לא מאבד את תכונותיו במש& השני�. הוא ממוק

  . הרטיבות והיובש שיעבור
  

  מטרת השימוש
  

, בבריכות מי�, שמש לאיטו� תפרי יציקה בי� רצפות לקירות תת קרקעיי�מסופרסטופ 
�אינו  סופרסטופה. טונלי� ומערכות טרומיות של פנלי� מבטו�, בריכות לטיפול בשפכי

  ).'תפרי התפשטות וכו(מיועד לתפרי� בעלי תנועתיות 
  

  מפרט טכני
  

  ):ק"סמ/'גר(משקל סגולי 
  :צבע

�  :תחו� טמפרטורת יישו
  :מפרטורת עבודהתחו� ט

  :הדבקות לבטו�
  

 �זרימת מי� דר& תפר בטו� אטו
  :'מ 30בסופרסטופ ע� עומד מי� של 

  
1.75.  
  . שחור/ אפור 

C º110 * C º18 *.  
C º110 * C º40 *.  

  ).ע� פריימר(מעולה 
  
  

  . אי� זרימה
  

יש . נאי�י כ, ב"חייבי� להיות מוחלקי� ע סופרסטופפני השטח מיועדי� להתקנת  .1  אופ� השימוש
� . להוריד חלקי� רופפי� ולכלו& לפני היישו

על " טרמקו"מתוצרת " פאראמסטיק"יש למרוח שכבת הדבקה ממשחת בנטונייט מסוג  .2
  . זמ� קצר לפני ההתקנה, "סופרסטופ"פני השטח המיועדי� להתקנת ה

יש להוריד את נייר הסיליקו� כדי לחשו, את הצד הדביק של עצר המי� ולהדביק את  .3
באזור החיבור בי� שני עצרי המי� . "פאראמסטיק"על גבי ה עצר המי� במקו� המיועד

יש לקבע את עצר המי� היטב לתשתית . יש להניח אות� האחד מול השני באופ� רצי,
  .מ"ס 30י מסמרי� כל "ע
   5לפחות בעומק  MPA 20יש לוודא כיסוי בטו� שחוזקו  ,3/4"סופרסטופ מי� כאשר מייש      
  . מומל- למק� אותו בצד הפנימי של רשת הזיו� החיצונית. מ לפחות"ס      
       �  . מ לפחות"ס 2.5ל בעומק "יש לוודא כיסוי של בטו� כנ, 1/2"סופרסטופ כאשר מיישמי

  
  אריזות

  
  . 'מ 4 גליל באור& – 3/4"סופרסטופ 
  . 'מ 6.10גליל באור&  – 1/2"סופרסטופ 

  
  

  הערות ואזהרות
  

  . אינו מיועד לשימוש בתפרי התפשטות הסופרסטופ .1

אינו מתאי� לשימוש במקרה של נוכחות מי� מלוחי� או מזוהמי�  הסופרסטופ .2
  . בקרקע

  
א& זאת לאחר בדיקה שתבוצע במעבדת ביטו� לגבי  Superstop salt: נית� להשתמש ב

  . תגובה שלו במי� המלוחי� שיובאו מ� האתר הנדו�ה

 


