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SKUDO
Ένα καινοτόμο σύστημα
προστασίας και στεγανοποίησης
των τοιχίων θεμελίωσης
Το SKUDO παράγεται από ανακυκλωμένο πολυπροπυλενίο κ α ι π ρ ο ο ρ ί ζ ε τ α ι για την δημιουργεία
αδιάβροχου στρώματος στους τοίχους θεμελίωσης.
Λόγω της ανθεκτικότητάς του, εγγυάται την αντοχή
σε συμπίεση και στο φαινόμενο ολίσθησης προς τα
κάτω λόγω της καθίζησης του εδάφους,
διατηρώντας έτσι στο χρόνο το αδιάβροχο στρώμα.
Επιπλέον, το ύψος του, δημιουργεί ένα εξαιρετικό
θάλαμο αέρα για εξαερισμό και εξαιρετικό
διαχωρισμό της υγρασίας του εδάφους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύνθεση

PP ανακυκλωμένο

Διάσταση

cm 59x79x7,5 h

Βάρος

kg 1,81

Αντοχή στη συμπίεση

5000 kg/m2

Αντοχή στην θερμοκρασία

-21°C/+53°C

Βάση στήριξης

755 cm²/m²

Αεροθάλαμος

65 l/m²

Αντικείμενο

Περιγραφή

Διαστάσεις σε cm.

PRO SKU

γωνιακό προφίλ “L”

20x20x200

PRO SKU2

διπλό προφίλ άνω κάλυψης

5x9,5x15x200

Οι βάσεις στήριξης, ύψους 755 cm2 / τ.μ. επιφάνειας, παρουσιάζουν μια φόρμα τέτοια ώστε να μην προκαλούν καμία βλάβη στο αδιάβροχο στρώμα.
Το ύψος του ‘’skudo’’ (cm. 7,5) που συνδέεται με το συγκεκριμένο σχήμα αποτελείται από προεξοχες κώνων και πυραμίδων, δημιουργεί θάλαμους αέρα 65L/τ.μ.
Αυτός ο όγκος του αέρα εξασφαλίζει εξαιρετικό εξαερισμό,
ενώ ταυτόχρονα διαχωρίζεται η υγρασία του εδάφους,
καταργώντας έτσι το χαλίκι(κροκάλα).
Πολύ σημαντική λύση είναι η πραγματοποίηση ενός
καναλιού, στη βάση του τοιχίου, για τη συλλογή
αποστραγγιστικού νερού, στην κορυφή του οποίου θα
τοποθετηθεί το «skudo».
Το σχήμα και το είδος του υλικού από το οποίο παράγεται το
«skudo», εξασφαλίζει την αντίσταση σε οποιοδήποτε τύπο
εδάφους που θα χρησιμοποιηθει για την επιχωμάτωση .
Το ειδικό σύστημα σύμπλεξης επιτρέπει την εύκολη και
γρήγορη εγκατάσταση (βλέπε διάγραμμα εγκατάστασης). Για
να εξασφαλιστεί η κάθετη και οριζόντια προσκόλληση των
τοποθετημένων στοιχείων, προβλέπεται, κατά τη φάση της
εγκατάστασης, η εισαγωγή των σφηνών μέσα στις ειδικές
υποδοχές.
Για το κλείσιμο των γωνιών θα τοποθετηθεί ένα προφίλ «L»
που εφαρμόζεται απευθείας στο «skudo».
Πάνω από το τελευταίο στοιχείο θα τοποθετηθεί μια ράχη ή
σχάρα κλεισίματος (επιβαρύνει τον πελάτη).
Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να κόψετε το «SKUDO» με
ένα κανονικό σιδηροπρίονο ή τροχό λείανσης. Το «SKUDO»
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοίχους αντιστήριξης , ακόμη
και χωρίς την αδιάβροχη στρώση.
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