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SWEPCON KAADETTAVA RAKOTÄYTE asfaltti ja betonihalkeamiin sekä – liikuntasaumoihin.
Swepco Pourable Crack Filler on 300 % joustavaa polymeeri muunnettua 2-komponenttista
kaadettavaa vaakapintojen rakotäytettä asfaltti- ja betonialueiden halkeamien täyttöön sekä
liikuntasaumoihin.
Alustan valmistus: Ennen rakotäytteen komponenttien lisäämistä yhteen, puhdista käsiteltävät kohdat,
varmista että irtonaiset ainekset on poistettu ja alusta on kuiva. Halkeamat, jotka ovat syvempiä kuin 1,3 cm,
pitäisi ensin täyttää kuivalla hiekalla, jonka jälkeen kaadettavalla rakotäytteellä 1,3 cm.
Sekoittaminen: Kahden komponentin sekoitus yhteen on ehdoton edellytys oikeassa suhteessa, jotta tuote
toimisi. (Täydessä 5 ison pullon myyntipakkauksessa on mukana 1 kpl pulloon sopiva poravispilä.)
Ennen aineiden yhteen sekoittamista, ravista ison pullon sisältöä 3 minuuttia käsin tai sekoita
sähkökäyttöisellä vispilällä 1 minuutti. Vasta tämän esisekoituksen jälkeen lisää komponentit yhteen.
Valmiiksi sekoittaminen pitää aloittaa 15 minuutin kuluessa kahden komponentin yhdistämisestä, muuten
sekoittaminen ei onnistu. Ravista isoa pulloa, johon on lisätty käynnistäjä, käsin 5 minuuttia tai sekoita
sähkökäyttöisellä vispilällä 2 minuuttia. Kun aine on valmista käyttöön, laita ison pullon suulle kärkikorkki,
jonka suuosaa voi leikata kohteen raon koon mukaan ja kaada rakoon valmis rakotäyte.
Käyttölämpötila: Paras käyttölämpötila aineelle on +21-26oC. Alin käyttölämpötila on +4oC. Viileällä
ilmalla on hyvä ensin pitää tuote sisällä lämpiämässä ennen sekoitusta.
Ainemäärä: 1 pikkupullo 2,37 dl käynnistintä : 1 iso pullo rakoestettä 3,75 litraa. 1 iso pullollinen riittää n.
23,5 jm:n rakoon tai saumaan, jonka syvyys on 1,3 cm ja leveys 1,3 cm.
Käyttö: Käytä rakotäyte välittömästi valmiiksi sekoittamisen jälkeen. Kaada isosta pullosta sopivaa
kärkikokoa käyttäen aine suoraan puhdistettuun ja tarvittaessa täyttöhiekoitettuun kuivaan rakoon
viimeistään 1-1½ tunnin aikana, yli 20oC lämmössä viimeistään 1 tunnin aikana.
Kuivuminen: Komponenttien sekoituksen jälkeen aine on käyttökelpoista 1-1½ tuntia. Kaadon jälkeen
rakotäyte kuivuu normaalisti kevyelle liikenteelle 4-8 tunnin aikana. Täysin kuiva 7 päivässä.
Ominaisuuksia: Joustaa 3 x oman paksuutensa ja palautuu / puristuu nopeasti vähintään 10 % tiukemmaksi
alkuperäisestä paksuudesta. Paitsi että se on joustava, sen puristuslujuus on yli 200 PSI. Se pitää
joustavuutensa ja vahvuutensa vielä -17,8oC kylmyydessä. Väri on musta. Testattu ASTM D-1850
(betonisaumamassa, kylmäkäyttöiset massat).
Varastointi: Kylmässä tai pitkän varastoinnin jälkeen käynnistäjä kristallisoituu tai muuttuu
hyytelömäiseksi. Käynnistäjä voidaan saattaa käyttökuntoon lämmittämällä se, esim. kuumassa 65-70oC
vedessä, ja voimakkaalla ravistamisella, kunnes neste on taas keltaisen väristä nestettä.
Puhdistus: Puhdista tuoreet kohdat välittömästi käsityökaluilla. Kuivuneita kohtia voi yrittää poistaa esim.
lakkabensiinillä pehmentämällä ja käsityökaluilla auttaen. Kuivunut aine on vaikea poistaa.
Lisätietoja: Lisätietoja aineen käytöstä ja käyttöturvallisuudesta saa myyjältä. Aine on tarkoitettu vain
ammattikäyttöön asfaltti- ja betonialueilla.
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Käyttöturvallisuus
Haitallista tai tappavaa jos niellään. Ärsyttää suojaamatonta ihoa. Roiskeet silmissä ärsyttävät, saattavat
vahingoittaa sarveiskalvoa ja heikentää näkökykyä.
Tulenarkaa. Sisältää isosyanaattia, öljyä ja muita petrolituotteita. Tuote itsestään ei ole vaarallinen
kuljetettaessa eikä kiinni kuivana käyttökohteessa.
Käytä suojavaatetusta ja -käsineitä sekä -laseja silmiin roiskumisen estämiseksi. Käytä hyvin tuuletetussa
tilassa tai käytä hengityslaitetta jos tarpeen. Älä varastoi yli 49oC lämmössä. Pidä pullot suljettuina kun ei
käytetä. Pidä poissa lasten käsistä. Käytä ainoastaan käyttökohteeseen tarkoitettuun paikkaan.
Jos ainetta roiskuu silmiin, huuhtele vedellä välittömästi ½ tunnin ajan ja mene lääkäriin.
Jos aine ärsyttää ihoa, pese saippuavedellä ja huuhtele, jos ärsytys jatkuu, mene lääkäriin.
Liian pitkään hengitettynä liuotteet voivat aiheuttaa useita eri hengityshaittoja, jotka voivat jopa johtaa
kuolemaan. Siirryttävä raittiiseen ilmaan. Jos tajuton, annettava happea ja kutsuttava lääkäri välittömästi.
Jos nielty, ei saa oksentaa. Pidä pää ylhäällä ja estä juominen. Kutsu välittömästi lääkäri.
Jos tuote syttyy palamaan, sammuta CO2 tai kuivakemikaalilla. Umpinaiset puollot voi jäähdyttää vedellä.
Kuljetusluokka: ADR luokka 3.1. III. Nestemäinen veteen liukenematon petrolituote. UN-nro 1999.
Lisätietoja saa tuotteen valmistajalta ja/tai tuotteen myyjältä.
Valmistaja: N.V. Southwestern Petroleum Europe, S.A., P.O. Box 3, B-2390 Oostmalle, Belgium.
Hätänumero 24 h englanninkielellä +1-800-424-9300.

