CONIPUR J base - alépítmény
Szilárd, kemény pálya alépítmény – aszfaltréteg helyettesítő
Felhasználás

Aszfalt alépítményt helyettesítő réteg CONIPUR futópálya rendszer alá vagy
játszóterekhez.

alapréteg

Műszaki adatok
Termék

Felhasználás Alkalmazás

CONIPUR 326

2.9 kg/m²

Újrahasznosított
gumigranulátum,
1-4 mm

6.0 kg/m²

Zúzott kavics (kvarc
vagy gránit) 2-5 mm

Rendszer teljes vastagsága

Finisher
vagy
lehúzó

Megjegyzés
A felhasznált gumiőrletek, gumiszálak
valamint a kötőanyag mennyiségei
változhatnak, a gumiőrletek minőségétől
és típusától függően.
Ezzel kapcsolatos további információkért
forduljon műszaki tanácsadónkhoz.
A megadott alépítmény vastagságától
(</> 35 mm) eltérő vastagságoknál, a
mennyiségeket arányosan növelje vagy
csökkentse.

30.0 kg/m²

kb. 35 mm

Előkészítés
A szilárd alépítménynek teljesítenie kell a vonatkozó
előírásokat (DIN 18035-7), különös tekintettel a
következőkre: simaság, vastagság, teherbíróság és
vízáteresztő képesség stb.
Az aljzatot úgy kell előkészíteni, hogy az száraz, teherbíró
legyen, mentes legyen a szennyeződésektől, amik
gyengítik a tapadást (pl. olaj, zsír, gumicsíkok, festékek és
egyéb szennyező anyagok), valamint ügyelni kell arra,
hogy az aljzatnak ne legyenek könnyen kimozdítható,
elválló részei.
A nedvesség szintje nem haladhatja meg a 4% -ot
(ellenőrizze CM felszerelés), amely megfelel a maximális
75% -os relatív páratartalom mellett az ASTM F 2170.
Az aljzat minimum hőmérséklete min. 3 Cº-kal kell, hogy
magasabb legyen a helyszínen lévő harmatpont
hőmérséklete felett.

Alkalmazás
Az alépítmény elkészítéséhez keverjük össze a gumi
granulátumot, zúzott követ és a CONIPUR 326
kötőanyagot keverőgépben.

A bekevert anyagot egy finisherrel vigyük fel a
felületre.
Hagyja burkolatot kikeményedni.
A kikeményedési gyorsasága
hőmérséklettől és páratartalomtól.

függ

környező

CONIPUR J alap helyett aszfalt alapréteg kerül kérjük,
forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

Megjegyzés
További információkért tekintse meg az anyagok
műszaki
adatlapját
vagy
forduljon
műszaki
tanácsadónkhoz.
Az alkalmazási feltételeket tekintse meg az "Bel- és
kültéri sportburkolati rendszerek általános kivitelezési
útmutatójában".
A kivitelezés során használandó gépek megtalálhatóak
az SMG cég (Vöhringen-Németország) kínálatában,
Plano
Matic
és
Mixmatic
néven.

CONICA AG
Tel.: + 41 52 644 3600
Habár az itt feltüntetett adatok igazak, pontosak és legjobb tudásunk szerint lettek
Industriestrasse 26
Fax: + 41 52 644 3699
megállapítva, a feltüntetett tanácsok vagy ajánlások semmilyen garanciát nem
8207 Schaffhausen
info@conica.com
vonnak maguk után, mivel az anyagok megfelelő felhasználására illetve a
www.conica.com
Suisse
kivitelezés minőségére nincs kihatásunk.
Minden CONICA adatlap rendszeresen frissítésre kerül, azonban a legfrissebb beszerzése a felhasználó felelőssége. Regisztrált felhasználók
hozzáférhetnek az aktuális adatlapokhoz a honlapunkon. Kérésre nyomtatott példányok is elérhetőek.

CONIPUR J base, July 2015 / rev0

page 1 of 1

