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POLYBAR+
Revolutionaire ontwikkeling voor
het afdichten van constructievoegen

Vormgeving en
expansievermogen
op maat

Ongevoelig
voor uitspoelen

Gebruiksvriendelijk:
licht en elastisch

EXPANSIEVERMOGEN POLYBAR+
POLYBAR+ zout water versie 20x5 mm

regenwater
betonwater

Tijd (in dagen)

STANDAARDVERSIE

POLYBAR+ superswell versie 20x5 mm
Volume expansie (%)

Volume expansie (%)

Volume expansie (%)

POLYBAR+ standaardversie 20x5 mm

Tijd (in dagen)

regenwater
betonwater
3w% zout water

PRODUCTNAAM

DOOS

PALLET

POLYBAR+ 20x5 mm

5x10 m

60x50 m = 3.000 m

POLYBAR+ 20x10 mm

9x10 m

24 x 90 m = 2.160 m

POLYBAR+ 20x20 mm

9x5 m

8 x 45 m = 360 m / 24 x 45 m = 1.080 m

POLYBAR+ 20x30 mm

6x5 m

12 x 30 m = 360 m / 36 x 30 = 1.080 m

POLYBAR+ 30x30 mm

3x5 m

24 x 15 m = 360 m

POLYBAR+ 50x5 mm

4x15 m

24 x 60 m = 1.440 m

POLYBAR+ 100x5 mm

2x15 m

24 x 30 m = 720 m

20x2,4 m

24 x 48 m = 1.152 m

20x2,4 m

24 x 48 m = 1.152 m

U JOINT 20 mm voor metalen kimblik

T JOINT voor PVC waterstop

Tijd (in dagen)

ZOUT WATER
VERSIE

regenwater
betonwater
3w% zout water
10w% zout water

SUPERSWELL
VERSIE

Polybar+ zwelbanden zijn gebaseerd op een thermoplastische synthetische rubber en verkrijgbaar in:
•
een standaardversie (blauw)
•
een zoutversie (geel) voor zout water tot 3w%, mest en modder
•
een superswell versie (oranje) voor gebruik in extreem hoge zoutconcentraties tot 10w%

TAILOR-MADE PRODUCTEN

BESEALED® ZWELBAND ACCESSOIRES

CERTIFICATEN

PZ 3.1/11-058-1

Nieuw in ons assortiment. Meer informatie in
de BeSealed® brochure Zwelband Accessoires
of op onze website.

P-5346/083/14 MPA-BS

PR.625.3.3.G +
PR.625.3.3.H +
PR.625.3.3.I

De wateropzwelbare afdichtingen van BeSealed® zijn gebaseerd op de unieke Active Sealing technologie. Na contact met water expanderen onze
producten. Zo vormen ze een actieve afdichting tegen insijpelend vocht. Ze werken zelfcorrigerend en dichten zo ook de oneffenheden en imperfecties
van het beton af.
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