Intercrete-süsteemi juhend
Vee ja reovee
spetsifikatsioonid
Betoonkonstruktsioonid puutuvad kokku ja neid peab
kaitsma ainulaadsete tingimuste eest vee- ja
reoveepuhastusjaamades. Erinevate kasutusalade,
sealhulgas mahutite, torustike ja veetõkete korral peavad
katted olema vastupidavad kemikaalidele, löökidele ja
hõõrdumisele, hüdrostaatilisele rõhule ja veealustele
tingimustele.

• Hea üldine vastupidavus kemikaalidele

Peamised Intercrete™-i tooted sobivad kasutamiseks
joogiveega (loetletud DWI reegli 31 all) ning need
ühendavad kiire kõvenemise omadused
karboniseerumis-, kloriidi- ja vesiniksulfiidikindlusega.
Intercrete’i remondisüsteemid võivad pakkuda lahendusi
nii uusehituseks kui ka hooldustöödeks kõigis teie vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi piirkondades.

• Vastupidav hüdrostaatilisele rõhule

• Sobib kasutamiseks vee all
• Suurepärane löögi- ja kulumiskindlus
• Kiire kõvenemisega toodete valik
• Suurepärane veekindlus

• Kandmine rohelisele või niiskele betoonile,
mis võimaldab kiiret ehitamist
• Kasutamine horisontaalsetel, vertikaalsetel
ja pea kohal asuvatel pindadel
• Aluspinda pole vaja kruntida

Intercrete
Täiustatud
betooniremont ja -kaitse

Tüüpiline remondisüsteem

Valitud pealiskiht või süsteem
Intercrete™ 4820 kattekiht
Intercrete™ 4801 või Intercrete™ 4802 parandusmört
Intercrete™ 4871 terasarmatuuri krunt
Betoonist aluskiht
Terasarmatuuri varras

Tähelepanu! Ülaltoodud diagramm on ainult näitlik.
Tegelikud paksused võivad olenevalt lõppkasutusest erineda.

Täiustatud kaitse
Lisaks mitmesugustele eelistele, mida
Intercrete™-i süsteemid annavad betooni
aluspindadele vee- ja reoveepuhastites,
võimaldab kaitse, mis saavutatakse International
kaubamärgi teiste toodetega kooskasutamisel,
veelgi laiemat kasutusala. Tõhustatud keemilist
vastupidavust on võimalik saada, kasutades
tooteid Ceilcote®-i või Enviroline®-i valikust.
Olenevalt lõppkasutusest saab Interzone® -i,
Intershield®-i, Enviroline®-i või Ceilcote®-i
toodete abil saavutada parema mehaanilise
kaitse ning löögi- ja kulumiskindluse.
International® võib pakkuda ka lahendusi
joogiveele. Lisateabe saamiseks pöörduge
kohaliku edasimüüja poole.

Rakendusalad
• Mahutid – töötlemiseks,
järelselitajad, autoklaavid,
selituseks, säilituspaagid jne

• Truubid

• Tammid ja veehoidlad

• Tarbevee kanalid

• Veetõkked

• Torustikud

• Teisene isolatsioon
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International Paint on teinud kõik endast oleneva tagamaks, et trükises sisalduv teave oleks trükkimise ajal õige.
Kui teil on küsimusi, võtke ühendust oma International Painti edasimüüjaga.

