VOEGBEDEKKINGEN, PROFIELEN VOOR VOEGEN EN ACCESSOIRES

GARVO 3 e 5
BESCHRIJVING PRODUCT

Waterdichte voegbedekking van elastische band te gebruiken in combinatie met de coating PLASTIVO
of met het beschermende AQUASCUD SYSTEM.
Geschikt voor het dichten van voegen in structuren die onderworpen worden aan bewegingen en ter
dekking van structureel letsel en stortvoegen die onderworpen worden aan positieve hydrostatische
stuwkracht.

TOEPASSING PRODUCT

Afdichting van voegen in structuren of prefab-elementen die aan thermische of dynamische
bewegingen blootgesteld worden
Bedekking van structureel letsel en stortvoegen die onderworpen worden aan positieve hydrostatische
stuwkracht

VOORDELEN

Gemakkelijke en snelle toepassing
Totale waterdichtheid
Hoge rekbaarheid
Uitstekende hechting

VOORBEREIDING EN TOEPASSING Voorbereiding van de oppervlakken
Reinig de oppervlakken door verwijdering van stof, vet of los zittend materiaal door middel van energie
borstelen, zandstralen of chippen, waardoor stagnatie van het water weggenomen wordt.
Elimineer iedere aanwezigheid van oxidatie en lak van metalen oppervlakken.
Toepassing
Breng preventief PLASTIVO of AQUASCUD aan op de installatievlakken naast de voeg of over een
lengte die groter is dan die van de GARVO voegbedekking, met een gemiddelde dikte van 1 mm waarbij
het middelste gedeelte wordt vrijgelaten.
Breng GARVO aan door de laterale zone met gaatjes vers aan te brengen op de zone die
voorbehandeld is met PLASTIVO of AQUASCUD en gebruik een twee laag ervan om de voeg volledig
te bedekken.
Als dwarse bewegingen voorzien worden moet GARVO in omega-vorm gelegd worden.
Lijmen van de overlappende gebieden
Stootnaden: (A)
1) Wikkel de GARVO tape normaal af en laat deze hechten op de onderlaag met een mengsel van
PLASTIVO of AQUASCUD;
2) zorg op het verbindingspunt van de GARVO tapes voor een overlapping van minstens 5 cm;
3) houd de overlappende flap met plakband geopend zodat de SUPERBOND kleefstof op beide stukken
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met elkaar te verbinden GARVO aangebracht kan worden;
4) wacht de tijd die nodig is (tot 15 minuten) opdat de kleefstof SUPERBOND effect heeft (zie instructies
op de verpakking), leg vervolgens de twee GARVO s over elkaar en druk met kracht.
Lijmen van kruisingen:
Zie de fotografische volgorde.
Lijmen in X-vorm (B)
Lijmen in T-vorm (B1)

Referenties beschikbaar op www.volteco.com
VERPAKKING EN OPSLAG

GARVO is beschikbaar in de volgende versies:
GARVO 3 - Rollen van 20 m met een h van 10 cm.
GARVO 5 - Rollen van 20 m met een h van 15 cm.
De producten moeten opgeslagen worden op een droge plaats die bescherming biedt tegen de zon en
vochtigheid.

WAARSCHUWINGEN BELANGRIJKE OPMERKINGEN

De aansluiting van de GARVO uiteinden moet uitgevoerd worden door ze 5 cm te laten overlappen, door
uitsluitend SUPERBOND als kleefstof te gebruiken.
Niet gebruiken in omstandigheden van negatieve stuwkracht.
In het geval van bassins of zwembaden met tegels dient u alleen voor de stortvoegen de onderlaag
volledig vast te lijmen met PLASTIVO of AQUASCUD
In geval van twijfel contact opnemen met de technische dienst van Volteco.
Het product kan blootgesteld worden aan rechtstreeks licht vooraleer beschermd te worden met
PLASTIVO of AQUASCUD, gedurende maximum 20 dagen ongeveer.

FYSISCHE EN TECHNISCHE
KENMERKEN
Specificaties

Waarden

Bedrijfstemperatuur

-30°C +90°C

Weerstand tegen zuren en basen

goed

Parameters onderworpen aan interne
kwaliteitscontrole

Waarden

Rek bij breuk

> 60%

Rekbelasting
Maximum initiële opening van de voeg:
Garvo 3
Garvo 5

> 24 N/15 mm
3 cm
5 cm

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informatie, afbeeldingen en teksten die zijn opgenomen in dit document zijn de exclusieve eigendom van
Volteco S.p.A.
Kunnen veranderen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.
De meest bijgewerkte versies van dit en andere documenten (onderdelen van het bestek, broches,
anders) staan op www.volteco.com aanwezig zijn.
In het geval van de vertaling kan de tekst technische en taalkundige onvolkomenheden bevatten.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Opmerking voor de koper/installateur:
Dit document dat door Volteco S.p.A. ter beschikking wordt gesteld, is hoofdzakelijk om de
koper/plaatser te ondersteunen en aanwijzingen te geven.
Er wordt niet ingegaan op de nodige details met betrekking tot de afzonderlijke werkcontext, waar
Volteco S.p.A. in ieder geval buiten blijft.
Dit vormt geen wijziging of uitbreiding van de eigen verplichtingen van de fabrikant Volteco S.p.A.
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Het is aan variaties onderhevig, wat betekent dat de plaatser zich eerst moet informeren via de website
www.volteco.com voordat hij het product gaat aanbrengen.
De technische/commerciële informatie van het commerciële net voor en na de verkoop hebben dezelfde
geldigheid als dit document.
BIJLAGEN
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