Productblad

Periphalt SA90/SAMI
Artikelnummer: 031901
Productomschrijving

Periphalt SA90 is een gemodificeerd bitumen met een hoog polymeergehalte.
Het heeft uitstekende hechtende en elastische eigenschappen en een hoge
treksterkte.

Toepassingen

Periphalt SA90 word toegepast als:


Vloeistofdichte membranen op kunstwerken.

 SAMI laag in asfaltconstructies.
Certificaten

Periphalt SA90 wordt geproduceerd conform het ISO 9001 systeem onder
productie contrôle volgens NEN EN 13808.

Verwerking

In de SAM(I) toepassing wordt Periphalt SA90 bij een temperatuur van 180°C
tot 200°C met een spuitwagen in de gewenste hoeveelheid in één arbeidsgang
gespoten op een droog oppervlak.
Om de flexibele dichtingslaag extra te versterken kunnen wapeningen
ingebracht worden, zoals een glasweefsel, een wapeningsnet van kunststof of
een Geogrid.

Voorzorgsmaatregelen

Geen bijzondere maatregelen vereist. Standaard adviseren wij werkkleding en
handschoenen.
Raadpleeg
voor
extra
maatregelen
het
veiligheidsinformatieblad.
Dosering

Voor SAMI toepassingen ca. 2 tot 3 kg/m2.

Aflevering

Levering

Periphalt SA90 wordt warm gesproeid geleverd of in bulk voor toepassing bij
een asfaltinstallatie

Opslag en houdbaarheid

Periphalt SA90 is opslagstabiel. Dit betekent dat er geen ontmenging van
polymeren optreedt bij warme opslag.

Afvoer

Product restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder
EURAL-code 17 03 02.
Veiligheid en milieu
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Periphalt SA90/SAMI
Artikelnummer: 031901
Productspecificaties

Essentiële kenmerken

Prestaties

Eenheid

Penetratie bij 25°C, 100 gr., 5 sec.

90

0,1 mm

Verwekingspunt Ring & Kogel

80

°C

Verwerkingstemperatuur

175

°C

Viscositeit bij 175°C

250

cP

Dichtheid bij 25°C

1015

kg/m3

Dichtheid bij 175°C

925

kg/m3

UV-microscopisch beeld

Homogeen geel

Opslagstabiliteit

goed
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