1. INSTRUCÞIUNI DE MANIPULRE ªI DEPOZITARE
Pentru a preveni eventuala
deteriorare a produselor
în timpul transportului, manipulãrii
ºi depozitãrii,
§
se recomandã
respectarea
urmãtoarelor mãs uri:
§
Manipularea membranelor se efectueazã cu motostivuitorul;
§
Se va evita lovirea violentã a paletului de sol, mai ales în
condiþii de temperaturã joasã;
§
Paleþii se aºeazã pe suprafeþe plane ºi nu se suprapun;
§
Materialul se depoziteazã în spaþii acoperite, uscate. Pe
timpul iernii, membranele se menþin la temperatura minimã
O
de +5 C, cel puþin 24 ore înainte de a fi puse în lucru;
§
În timpul transportului, manipulãrii ºi a depozitãrii rolele de
material s e menþin întotdeauna în poziþie vertic alã.
§
Durata maximã a depozitãrii este 6 luni.

2. ECHIPAMENTUL DE LUCRU
Echipamentul auxiliar de lucru
cuprinde:
·
Arzãtor cu furtun ºi regulator de
presiune;
·
Butelie cu gaz propan sau butan;
·
Unelte de tãiere pentru croirea
materialului.;
·
Unelte pentru presarea
suprapunerilor în timpul
termosudãrii;
·
Mãnuºi de protecþie ºi
încãlþãminte adecvatã, care nu
deterioreazã materialul.
Norme minimale de protecþia muncii.
§ Echipamentul va include întotdeauna un stingãtor de
incendiu de capacitate medie;
§ Suprafeþele tratate cu amorsã bituminoasã vor fi lãsate
sã se usuce timp de cel puþin 4 ore înaintea aplicãrii
membranei

3. RECOMANDÃRI PRIVIND PREGÃTIREA
SUPRAFEÞEI SUPORT
Condiþiile meteo nefavorabile cum ar fi
ploaia, ninsoarea sau umiditatea
suprafeþei de izolat pot compromite
calitatea lucrãrii.

§Suprapunerea marginilor de lipire la capãt este de 15 cm,
iar suprapunerea longitudinalã de 10 cm;
§În cazul aplicãrii izolaþiei în douã straturi, cel
de-al doilea strat va fi aºezat în aº a fel încât
sudurile marginilor de suprapunere ale
stratului inferior sã fie acoperite de mijlocul
membranei stratului superior;
§Membranele ARCON se
livreazã cu margini de
suprapunere laterale ºi la
anumite game ºi cele de
capãt(end-lap) prevãzute
din fabricaþie. În cazul în
care se lucreazã cu fâº ii
tãiate de material, la
zonele de suprapunere
ºi dublar e, m embrana
se va curãþa de granule.
În acest sens se încãlzeºte uºor materialul ºi se îndepãrteazã
granulele cu mistria, de pe toatã aria de suprapunere.

Dur abilitatea ºi eficienþa unei izolaþii depinde de 3 factori :
alegerea tipului de material corespunzãtor specificului lucr ãrii,
respectarea tehnologiei de aplicare ºi întreþinerea lucrãrii.
O atenþie deosebitã trebuie acordatã impermeabilizãrii
corespunzãtoare a detaliilor de acoperiº:
atice (A), scafe (B) , coºuri, luminatoare (C), aerisiri (D) , guri de
scurgere (E) , rosturi de dilataþie (F), etc.
Colþurile ºi marginile suprafeþei suport se vor rotunji la bazã, prin
umplere cu mortar sau folosind profile prefabricate, peste care se
va aplica, respectiv dubla membrana (B);

Protecþii uºoare:
Membranele cu finisaj superior de nisip, nu se folosesc
într-un singur strat sau ca strat final. Dacã din diverse
motive stratul final este o astfel de membranã, este
necesarã vopsirea acesteia cu o vopsea reflectorizantã
pentru a o proteja de razele UV.

8. MENTENANÞÃ
Mentenanþa corespunzãtoare presupune :
§Curãþirea periodicã a gurilor de scurgere ºi a zonelor de
colectare a apei pluviale (dolii);
§Verificarea stratului de protecþie a membranei, eventual
revopsirea periodicã a suprafeþei membranei fãrã protecþie
mineralã;
§Inspectarea suprapunerilor ºi a detaliilor de acoperiº,
remedierea oricãrui defect de aplicaþie.
Pentru aplicaþii specifice vã rugãm sã consultaþi fiºa tehnicã
a fiecãrui produs, urmãrind recomandãrile ºi specificaþiile
tehnice din „ Normativ privind proiectarea, executarea ºi
exploatarea hidroizolaþiilor la clãdiri” (publicat în M.O. Partea
1 Nr.776 bis-05.09.03 ).
Inform aþii suplimentare pe www.ar con.com.ro.
Gar anþia producãtorului pentru membranele ARCON este
valabilã numai în condiþiile în care s-au respectat norm ele de
aplicare ale mem br anelor bitum inoase ºi dacã lucrarea a fost
efectuatã de personal specializat în lucrãri de hidroizolaþii.

