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Familie
Proseal

Tip de produs
Profile de etanșare din PVC pentru rosturi de turnare și de
dilatare

Linii de produse
• Aqua
• Infratech

Categorii funcţionale
• Impermeabilizarea rosturilor de mişcare sau a rosturilor
de lucru
• Intervenţii structurale de întreţinere a barajelor,
bazinelor, conductelor şi canalelor de apă
• Intervenţii structurale de întreţinere a podurilor şi
viaductelor
• Intervenţii structurale de întreţinere a tunelelor şi
galeriilor
• Realizarea operelor subterane din beton cu
impermeabilitate ridicată

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Profil din PVC

Descrierea generală a produsului
Waterstop-ul SEALPVC SF 240 BULB este un profil impermeabil din PVC, non hidroexpansiv,
de 24 cm lățime, cu un bulb central și extrem de elastic. Se folosește în îmbinări dinamice
pentru turnare orizontală (plăci), în structuri de beton, așezat pe substrat sub armătură, într-o
poziție centrală față de turnare.

Caracteristici generale
Având în vedere compoziţia sa deosebită, poate fi tăiat cu o lamă ascuţită (cutter) şi sudat cu
aparatele de sudat la cald, facilitând în acest fel realizarea conexiunilor în timpul aplicării.

Consum
1 m/m: Folosiți SEALPVC SF 240 BULB îmbinând cap la cap cele două bucăți de benzi diferite
cu ajutorul leister-ului (aparat de sudură manual cu aer cald).

Domenii de utilizare
Impermeabilizarea rosturilor de lucru dinamice între baza fundaţiei şi zidul de înălţare, între
două baze, între două ziduri de înălţare, între zid şi mansardă, sprijinit pe substraturi sub
armatură.

Caracteristici fundamentale
Conservare nelimitată Lărgime:

240 mm

Neinflamabil Rezistent la razele UV

Culori disponibile
Albastru-deschis

 

Suporturi admise
Beton

Aplicare
Legaţi cu sârmă marginile laterale ale waterstopului de armăturile din oţel predispuse, pentru
a-l poziţiona şi fixa în poziţie centrală faţă de rostul de realizat. Continuaţi operaţiunile de
rostuire, având grijă să nu se îndoaie şi să nu se mişte din locul identificat.

PRS.0176
SEALPVC SF 240
BULB
Waterstop din PVC pentru rosturi
de lucru dinamice sprijinit pe
fund

Cod vamal
3925 9010
 

Ambalaje
- Rolă 25 m
 

Aplicare
- Aplicare manuală
 

                                            
       



 

www.azichem.com

Actualizat în data de: 29/11/2021
Condiţiile generale de vânzare şi
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 2/2

Stocarea şi conservarea
A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele
directe ale soarelui.

Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Fiţi foarte atenţi atât la poziţionarea waterstopului, cât şi la eventualele suduri. O poziţionare
incorectă ar putea împiedica prestaţiile produslui.

SEALPVC SF 240 BULB este produs/distribuit de
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