Impregnacja wodoodporna
I N F O R M A C J A

T E C H N I C Z N A

Servidek /Servipak
®

®

Impregnacja wodoodporna jezdni mostowych

Prosty, praktyczny stosowany na zimno system impregnacji wodoodpornej, ∏àczàcy chemicznie utwardzajàcà mieszank´ gumowobitumicznà oraz mocnà, wst´pnie formowanà p∏yt´ zabezpieczajàcà, tolerujàcà dywanik piaskowy oraz goràcowalcowany asfalt
(dywanik asfaltowy z wciskanymi grysami).
W∏aÊciwoÊci
• ZgodnoÊç z przepisami: Highways Agency,
Specyfikacje dla Robót Drogowych, Paragraf 20003.3
oraz Certyfikat wydany przez British Agreement
Board.
• Mocny, wst´pnie formowany system
zabezpieczajàcy: P∏yty Servipak zapobiegajà
uszkodzeniom mechanicznym oraz przenoszà
obcià˝enia urzàdzeƒ do uk∏adania nawierzchni.
• ElastycznoÊç: tolerujà p´kni´cia w pod∏o˝u, dostosowujà si´ do nierównoÊci w powierzchni jezdni.
• Doskona∏a przyczepnoÊç: mocno wià˝e z pod∏o˝em
umo˝liwiajàc przenoszenie si∏ hamowania.
• Bez gruntowania: Mieszanka do impregnacji wodoodpornej Servidek stosowana jest bezpoÊrednio
na czyste pod∏o˝a.
• SzybkoÊç: droga mo˝e byç otwarta do ruchu
w ciàgu 4 godzin.
• Prostota: ∏atwe uk∏adanie przy minimalnym nak∏adzie
pracy i u˝yciu r´cznych narz´dzi.
• Kruszywo: kruszywo wciÊni´te w p∏ytach Servipak
zapewnia odpornoÊç na si∏y hamowania.

Zastosowanie
Servidek/Servipak to system sk∏adajàcy si´ z stosowanej na zimno membrany do impregnacji wodoodpornej
jezdni mostowych oraz po∏àczonego systemu p∏yt zabezpieczajàcych, zatwierdzony przez Urzàd Dróg Publicznych (Highways Agency), Specyfikacja dla Robót
Drogowych, 1991, Paragraf 2003.3 dla jezdni mostowych i jezdni nadziemnych. System nadaje si´ do u˝ycia z warstwà ochronnà czerwono-barwionego piaskowego asfaltu oraz z asfaltem goràcowalcowanym (dywanikiem asfaltowym z wciskanymi grysami).
Z∏o˝ona z dwóch sk∏adników mieszanka Servidek jest
mieszana na miejscu w celu uzyskania lepkiej gumowo-bitumicznej cieczy, która chemicznie twardnieje do
elastomerycznej membrany wodoodpornej. Servidek
ma tak˝e silne dzia∏anie klejàce dla wst´pnie formowanych p∏yt Servipak, na których mogà byç dopuszczone

urzàdzenia do uk∏adania dróg w ciàgu 4 godzin. Po∏àczony system mo˝na k∏aÊç na niegruntowanym, czystym, suchym lub wilgotnym betonie. Mo˝e on spe∏niaç rol´ warstwy utwardzajàcej kiedy zastosowany jest
na Êwie˝ym betonie.
P∏yty Servipak sk∏adajà si´ z wybranego kruszywa wiàzanego bitumem mi´dzy dwoma twardymi papierami
asfaltowymi tak, aby utworzy∏y mocnà p∏yt´ ochronnà
tolerujàcà sprz´t do uk∏adania dróg oraz goràcowalcowany asfalt. P∏yta dopuszcza wgniecenia przez kruszywo podbudowy podczas walcowania i wiàzania w celu
przeciwstawiania si´ si∏om hamowania.

Firma Grace oferuje pe∏ny system mechanicznych
z∏àczy kompensacyjnych dla z∏àcz przy wezg∏owiach.
Zbrojone, odporne na poÊlizgi z∏àcza kompensayjne
Serviflex sà w stanie przenosiç ruch od 51 do 330 mm,
a z∏àcza LM50 o niskim wspó∏czynniku spr´˝ystoÊci sà
w stanie przenosiç ruch 50 mm. Szczegó∏y mo˝na
uzyskaç w naszym Dziale Us∏ug Technicznych, a tak˝e
w broszurach informacyjnych.
Servidek i Servipak mogà byç równie˝ u˝ywane jako
sta∏y system zabezpieczajàcy dla serii membran
Bituthene u˝ywanych na budowach,tolerujàc ruch
roboczy oraz zbrojenie.

Instalacja
• Temperatura uk∏adania
Servidek nale˝y stosowaç wówczas, gdy temperatura
otoczenia wynosi powy˝ej +4°C lub kiedy wynosi
+4°C i wzrasta. Nie nale˝y stosowaç go, gdy zanosi
si´ na deszcz, mróz lub te˝ kiedy istnieje prawdopodobieƒstwo, ˝e zamarznie nim stwardnieje. Kiedy temperatura otoczenia wynosi poni˝ej 10°C, sk∏adowanie
w temp. +21°C przez kilka godzin u∏atwi mieszanie
i uk∏adanie.
• Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie betonowe wymagajàce impregnacji
wodoodpornej powinny odpowiadaç normom
ustalonym przez Highways Agency, Specyfikacja dla
Robót Drogowych, 1991, Paragraf 1708.4(ii), klasa U4.
Ostre nierównoÊci wi´ksze ni˝ 3 mm nale˝y od∏amaç
lub wype∏niç zaprawà o du˝ej wytrzyma∏oÊci. Jezdni´
betonowà nale˝y dok∏adnie zamieÊç lub oczyÊciç
spr´˝onym powietrzem z kurzu, kamyków, brudu,
wody powierzchniowej I innych zanieczyszczeƒ.

Uk∏adanie asfaltu na Servidek/Servipak

Podbudowa
i warstwa Êcieralna

Zaprawa przejÊciowa
PML NS/FG

Mostowe z∏àcze kompensacyjne Serviflex dla ruchu do 330 mm
Ilustracja przyk∏adowa, nie b´dàca rysunkiem warsztatowym

Dwusk∏adnikowy Servidek mieszany drewnianà ∏opatkà
Paski przejÊciowe
zaprawy epoksydowej
PML NS/FG

Z∏àcze kompensacyjne Servicised LM50 dla ruchu 50 mm
Ilustracja przyk∏adowa, nie b´dàca rysunkiem warsztatowym

Uk∏adanie Servidek za pomocà zacieraczki z taÊmà gumowà

Serviseal Type B

Armour Tape

P∏yta Servipak u∏o˝ona
na Servidek

P∏yty Servipak umieszczane na miejscu
Paraseal
lub szczeliwo Vertiseal

Aerofil 1

Bitustik o szer.
2 x 150 mm

Ukryte pod powierzchnià z∏àcze kompensacyjne ±5mm
Ilustracja przyk∏adowa, nie b´dàca rysunkiem warsztatowym

Gruntowanie z∏àcz pomi´dzy p∏ytami i uk∏adanie Armour Tape

•Mieszanie Servidek
NIE MIESZAå MECHANICZNIE
Wlaç ca∏à iloÊç cz´Êci B (ma∏e opakowanie) do cz´Êci A i wymieszaç ∏opatkà drewnianà do uzyskania jednolitego koloru,
bez ˝adnych smug. Nie powinno to zajàç d∏u˝ej ni˝ 2 minuty.
Mieszaç i stosowaç jednà cz´Êç na raz, uk∏adajàc Servidek
natychmiast po wymieszaniu. Trwa∏oÊç u˝ytkowa wynosi oko ∏o 20 minut w temperaturze +20 °C.
• Uk∏adanie Servidek/Servipak
Wylaç wymieszany Servidek na powierzchni´ i rozprowadzaç
za pomocà zacieraczki z taÊmà gumowà (Servicised Squeegee), stosujàc jednà cz´Êç na 10-12 m(, w zale˝noÊci od
tekstury powierzchni i temperatury. P∏yty zabezpieczajàce Servipak nale˝y uk∏adaç wówczas, kiedy mieszanka Servidek
jest nadal wilgotna. Nale˝y je k∏aÊç stopniowo tak, aby zminimalizowaç ruch aplikatora po powierzchni zanim Servidek
stwardnieje. P∏yty muszà byç u∏o˝one blisko siebie, aby zapewniç trwa∏à ochron´ dla Servideku, ale w miejscach gdzie
pojawià si´ szczeliny nale˝y wype∏niç je Servidekiem, aby zapewniç wodoszczelnoÊç przed u∏o˝eniem Armour Tape.
Tam,gdzie p∏yty Servipak przylegajà do barier, zatok, w okolicach rur lub wezg∏owia nale˝y je wst´pnie zmierzyç i obciàç
do odpowiedniego rozmiaru, nacinajàc je za pomocà ostrego
no˝a typu Stanley i ob∏amujàc na brzegach.
Zà∏cza pomi´dzy p∏ytami Servipak powinny byç suche i gruntowane przy u˝yciu farby do gruntowania Primer B1, k∏adzionej w pasach o szer.100 mm za pomocà szczotki lub wa∏ka
i pozostawione do wyschni´cia przed u∏o˝eniem samoprzylepnej taÊmy Armour Tape centralnie nad z∏àczem. Armour
Tap przylepi si´ ∏atwiej, jeÊli zastosuje si´ umiej´tnie pistolet
z goràcym powietrzem lub mi´kki p∏omieƒ.
Armour Tape nale˝y mocno rozrolowaç przy u˝yciu wa∏ka
Lap Roller wzd∏u˝ d∏ugoÊci i na z∏àczach, aby zapewniç jej
ciàg∏oÊç.Zaleca si´ oklejenie odkrytego brzegu p∏yt Servipak
na zakoƒczenie ka˝dej dzia∏ki roboczej, w celu zapobie˝eniu
przedostawania si´ do nich wilgoci w nocy, poprzez przyciÊni´cie narz´dziami mieszanki Servidek do odkrytego brzegu
p∏yt Servipak. Dobrze jest sprawdziç, czy p∏yty Servipak sà
przytwierdzone do pod∏o˝a, silnie walcujàc lub dopuszczjàc
lekki ruch przed uk∏adaniem nawierzchni.
Podbudow´ i warstw´ Êcieralnà nale˝y k∏aÊç jak najszybciej
po up∏ywie co najmniej 4 godzin. Wed∏ug Specyfikacji dla
Robót Drogowych wydanych przez Highways Agency,
1991,Paragraf 901.9, materia∏ bitumiczny o temperaturze
wy˝szej ni˝ 145°C nie mo˝e byç uk∏adany lub umieszczany
na systemach impregnacji wodoodpornej jezdni mostowych,
o ile Êrodki ostro˝noÊci przeciw uszkodzeniom cieplnym nie
zostanà zatwierdzone przez in˝yniera.
Asfalt nale˝y uk∏adaç na Servidek/Servipak w temperaturze
pomi´dzy +110°C a 145°C. W praktyce asfalt k∏adziony przy
wy˝szych temperaturach(+175°C - 180°C) natychmiast ulega
sch∏odzeniu do mo˝liwej do przyj´cia temperatury 140°C lub
poni˝ej temperatury powierzchni. Wprzypadku gdyby temperatura otoczenia przewy˝sza∏a +30°C, konieczne mo˝e byç
u∏o˝enie dywanika piaskowego r´cznie lub te˝ u˝ywanie maszyn jedynie w okreÊlonych porach dnia.
Na mostach z zatokami w okolicach rur, wezg∏owi i Êcianami
os∏onowymi, mo˝e zajÊç koniecznoÊç impregnowania za pomocà zaprawy Servidek TG (TG – trowelling grade) na powierzchniach pionowych lub Bituthene HD zabezpieczonego
przez Bitushield lub Servidek HAD
Grace sp. z o.o.
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Zaopatrzenie
Servidek STD
Pokrycie
Paletyzacja

opakowanie 22,5 litrowe
12,5-16 m( na wymieszane opakowanie
Cz´Êç A Podstawa.24 x 20,4 kg kub∏y na
palet´.Cz´Êç B
Reaktor 4 x 4,5 kg kub∏y na karton
Servidek STD
opakowanie 3 litrowe
Servidek HC
opakowanie 22,5 litrowe
Przechowywanie Pod przykryciem w oryginalnych zapiecz´towanych pojemnikach; w temperaturze
+5°C do 27°C;
do 12 miesi´cy
Servipak 3
3mm x 1m x 2m( 2m2) ci´˝ar 6,5 kg.
Servipak 6
6mm x 1m x 2m( 2m2) ci´˝ar 19,5 kg.
Servipak 12
12mm x 1m x 1m(1m2)
Przechowywanie Servipak mo˝na przechowywaç na zewnàtrz, ale nale˝y przechowywaç go p∏asko
na pierwotnych paletach.
• Produkty pomocnicze
Primer B1(farba do gruntowania) 5, 25 i 200 litrowe opako
wania
Armour Tape STD
rolka 75mm x 20m
Armour Tape HC
rolka 75mm x 20m
Bituthene Mastic
puszka 3 litrowa
Zacieraczka z taÊmà gumowà
1 szt.
• Produkty uzupe∏niajàce
Bituthene HD
Membrana rolowana do stosowa
nia w zatokach, w okolicach rur,
wezg∏owiach Êcian os∏onowych
Bitushield
Os∏ona dla Bituthene HD
Servidek HAD
Samoochronna rolowana membra
na dla Êcian balastowych
Serviseal Type B
Ukryte z∏àcze kompensacyjne
• Sprz´t dostarczany przez inne firmy
Miot∏a lub wà˝ do spr´˝onego powietrza do czyszczenia powierzchni, 50mm kwadratowa drewniana listwa do mieszania
Servideku. Mi´kka szczotka, wa∏ek lub p´dzel malarski do
nak∏adania farby gruntujàcej Primer B1 tam, gdzie jest to konieczne.
Dzia∏anie
Urzàd Dróg Publicznych, Departament Przemys∏u w Ministerstwie do Spraw Szkocji, Ministerstwo do Spraw Walii, Departament do Spraw Ârodowiska Irlandii Pó∏nocnej, Specyfikacja
dla Robót Drogowych,1991,Paragraf 2003.3, Prawnie Zastrze˝ony System Impregnacji Wodoodpornej.
BHP
Patrz arkusze danuch o bezpieczeƒstwie materia∏ów.
Specyfikacje
Servidek i Servipak ... mm p∏yty zabezpieczajàce z taÊmà
Armour Tape powinny byç stosowane ÊciÊle wed∏ug zaleceƒ
producenta i dostarczone przez Grace Construction Products
Limited, Ajax Avenue, Slough, Berkshire,
SL1 4 BH, U.K.
tel. +44(0)1753 692929, fax. +44(0)1753 691623

Grace Sp.z o.o.
Biuro Handlowe
PL 00-637 Warszawa
ul. Armii Ludowej 16 pok. 615
tel./fax (22)660 62 97
Âwiadectwo dopuszczenia IBDiM nr.402/95
PZH B-1477/97

02-737 Warszawa

Mamy nadziej´ i˝ zamieszczone tu informacje oka˝à si´ pomocne. Przygotowane zosta∏y one w oparciu o dane i posiadane wiadomoÊci uznawane za prawdziwe i dok∏adne. Oferujemy
je u˝ytkownikowi do rozwa˝enia, zbadania i sprawdzenia, ale nie gwarantujemy okre˝lonych rezultatów. Prosimy o zapoznanie si´ ze wszystkimi podanymi tu informacjami, wytycznymi
lub te˝ sugestiami wraz z naszymi warunkami sprzeda˝y, które dotyczà wszystkich dostarczanych przez nas towarów. ˚adna informacja, wytyczna czy te˝ sugestia nie powinny byç wykorzystywane w sposób, który narusza∏by nasz patent lub prawo autorskie. Grace Construction Products Limited, Ajax Avenue, Slough, Berkshire, Sl 1 4BH, Wielka Brytania.

