8 kwietnia 2008

Do: Pana Jeffrey Dumas
Partner
Re: DL-15523
Przez FAX (203) 380-9488
CEL
Przeprowadzenie badań na wodoodpornej powłoce elastomerowej do zastosowania zewnętrznego.
TESTOWANY PRODUKT
RD – ELASTOFLEX, Biały: Partia: brak
PROCEDURY
Powłoka była aplikowana na podłoże testowe w dwóch powłokach przy wydajności 150 do 160 stóp
kwadratowych na galon na każdą powłokę (tj. ok. 3,7 – 3,9 m2/l). Powłoki nakładano w odstępie jednego dnia.
Przed przeprowadzeniem badań, powłokę na powierzchni testowej pozostawiono do pełnego wyschnięcia w
warunkach otoczenia na czas 14 dni.
Przeprowadzono następujące badania.
Badanie
Wytrzymałość na rozciąganie i Wydłużenie
-powłoka wzmocniona i niewzmocniona
Przepuszczalność pary wodnej, metoda „mokrego kubka”
Zdolność przenoszenia rys
-powłoka wzmocniona i niewzmocniona
Odporność na strumień wody niesiony silnym wiatrem
Odporność na grzyby
Odporność chemiczna
- 5% roztwór wodorotlenku sodu
- 5% roztwór kwasu solnego

Metoda
ASTM D 412 (a)
ASTM D 1653, Metoda B, Warunki A
ASTM D 1305
ASTM D 6904
ASTM D 3273 / D 3274 (b)
ASTM D 1308

a. Wytrzymałość na rozciąganie i Wydłużenie były określone na powłokach przygotowanych i sezonowanych
przez jeden tydzień w standardowych warunkach. Powłoki przycięto na matrycy „C” a następnie poddano
rozciąganiu aż do zniszczenia przy prędkości głowicy 2 cale na minutę.
b. Odporność grzybów i pleśni oceniano na podłożach
zasadowej/alkalicznej cegły hamowałyby porost pleśni

z

drewna

litego,

ponieważ

podłoża
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z

WYNIKI BADANIA
Wyniki badania można znaleźć w Załączniku.
Uwaga: Metoda badania z normy ASTM D 6940 nie precyzuje wymagań dla badania odporności na
strumień wody niesiony silnym wiatrem. Badanie powłoki RD-ELASTOFLEX jest zgodne z wymaganiami wg
nieaktualnej już Specyfikacji Federalnej TT-CC-555B, „Powłoki, pokrycia (na wewnętrznych i zewnętrznych
podłożach murowanych”), „Wymagania jakościowe 3.3.3 - Odporność na strumień wody niesiony silnym
wiatrem.” Specyfikacja Federalna pozwala brać pod uwagę średni przyrost wagi spośród trzech bloków
testowych z 0,2 funta (3,2 uncji) lub mniej.

cc: T.J. Sliva
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ZAŁĄCZNIK
WYNIKI BADANIA
RD – ELASTOFLEX, Biały: Partia: brak
Wytrzymałość na rozciąganie:
Szczytowa wytrzymałość na rozciąganie
powłoka wzmocniona
powłoka niewzmocniona

1030 psi
210 psi

Wydłużenie przy zerwaniu
powłoka wzmocniona
powłoka niewzmocniona

150%
580%

Przepuszczalność pary wodnej
Metoda
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (WVT)
Przepuszczalność pary wodnej (WVP)
Zdolność przenoszenia rys – po 10 cyklach przy 15SF
Powłoka wzmocniona
Zarysowanie
Utrata przyczepności
Powłoka niewzmocniona
Zarysowanie
utrata przyczepności

9,8 gran/stopa2/h
164,6 g/m2/ 24 godziny
25,7 permów (gran/stopa2/h/cal Rtęć)
16,9 permów metrycznych (g/m2/24 godz/mm Rtęć)

Brak
Brak
Brak
Brak

Odporność na strumień wody niesiony silnym wiatrem

0,04 funtów (0,7 uncji)

Odporność na grzyby

ocena ASTM 8, bardzo niewielki wzrost

Odporność chemiczna
5% roztwór wodorotlenku sodu
Po 1 godzinie kontaktu
Po 24 godzinach kontaktu
5% roztwór kwasu solnego
Po 1 godzinie kontaktu
Po 24 godzinach kontaktu

śladowe zmiękczenie i zmiana koloru, które zanikają po
upływie 1 godziny
śladowe zmiękczenie i zmiana koloru, które zanikają po
upływie 5 godzin
śladowe zmiękczenie, które zanika po upływie 1 godziny
śladowe zmiękczenie, które zanika po upływie 5 godzin
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OPIS I WYTYCZNE BADANIA ZDOLNOŚCI POWŁOKI DO PRZENOSZENIA RYS
NA PODSTAWIE ASTM C 1305-05
1. Metoda badania obejmuje procedurę laboratoryjną określenia zdolności wodoodpornej powłoki do przenoszenia rys
w podłożu.
2. Podsumowanie metody badania
a) Badanie polega na przygotowaniu 5 próbek powłoki na podłożach z zaprawy betonowej zawierających łączenie –
patrz Rys. 1. Próbki muszą być sezonowane przez 14 dni w standardowych warunkach, a następnie siedem dni w
piecu cyrkulacyjnym w temperaturze 70°C (158°F). Następnie próbki umieszcza się w maszynie i przeprowadza się
badania, polegające na poddaniu poddaje się
badaniu dziesięciu cykli ruchu.
3. Niniejsza metoda badania służy do oznaczenia zdolności powłoki membrany do utrzymania jej integralności
podczas mostkowa uprzednio powstałych rys w podłożu w niskich temperaturach otoczenia, wtedy kiedy membrana
jest najmniej elastyczna.
4. Aparatura i materiały użyte w badaniu
a) Automatyczna maszyna wytrzymałościowa do rozciągania i ściskania z komorą temperaturową umożliwiającą
utrzymanie temperatury - 26±1°C (-15±2°F).
b) Piec cyrkulacyjny.
c) Cement Portlandzki o wysokiej wytrzymałości wczesnej zgodny ze Specyfikacją C150, typ III (ASTM C150
Specification for Portland Cement).
d) Kruszywo drobne, zgodne ze specyfikacją ASTM C33 Specification for Concrete Aggregates.
e) Kątowniki aluminiowe, 75x50x25 mm (3x2x1 cale), jeśli są potrzebne.
f) Cement epoksydowy lub klej konstrukcyjny, aplikowany pistoletem, jeśli potrzebne.
g) Taśma maskująca.
h) Formy, sześć, 50x25x25 mm (2x1x1 cala) wymiary wewnętrzne lub 75x88x25 mm (0,5x1,5x1 cala) z wycięciami po
obu stronach, jak pokazano na Rys.1 do odlewania bloków zaprawowych.
5. Przygotowanie podłoża
a) Należy Wymieszać 1 część cementu portlandzkiego typu III z 2 częściami drobnego kruszywa (wagowo)
i wmieszać w przybliżeniu 0,7 części wody (wagowo) w celu uzyskania jednolitej mieszaniny.
b) Wlać mieszaninę do formy i pozostawić do utwardzenia na 1 dzień przy 100% wilgotności względnej, a następnie
sezonować przez sześć dni w wodzie w temperaturze otoczenia
UWAGA 1 – należy przygotować pięć zestawów podwójnych bloków
c) Przetrzeć lub zeszlifować powierzchnie testowe bloczków betonowych, w celu usunięcia mleczka cementowego
i wyrównania powierzchni, tak aby była ona wolna od wystających ziaren kruszywa i nierówności. Jeżeli badanie
przeprowadza się na próbce znajdującej się w formie, należy przeszlifować tylko powierzchnię górną.

DOCIĘCIE POWŁOKI

APLIKOWANA POWŁOKA

METALOWE KĄTOWNIKI 1,3
X 1,3 CM PRZYMOCOWANE
DO OBU STRON

GRUBOŚĆ SUCHEJ
POWŁOKI 1,5MM (0,060 cala)

OPCJA A
BETONOWE BLOCZKI

TAŚMA
APLIKOWANA
POWŁOKA
WIDOK
WIDOKZZGÓRY
GÓRY
WIDOK ZZGÓRY
WIDOK
GÓRY

OPCJA B
WIDOK ZZPRZODU
WIDOK
PRZODU

Rys. 1. Schemat badanej próbki
d) W przypadku przygotowania większej ilości bloczków, należy je przechowywać w nasyconej wodzie wapiennej.
e) Należy spłukać wszelkie pozostałości z podłoża wodą z kranu i wysuszyć przez noc w piecu w temperaturze 70°C
(158°F)
f) W razie potrzeby, do boków próbki można przykleić aluminiowe kątowniki, tak, aby próbki pasowały do uchwytu
maszyny.
9. Sezonowanie / Mieszanie
a) Przechowywać wszystkie materiały, które mają być badane w standardowych warunkach 23±2°C (73,4±3,6°F) i 50
±5% wilgotności względnej przez co najmniej 24 godziny przed przygotowaniem próbek.
b) Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi mieszania Należy dokładnie wymieszać
produkty jednoskładnikowe przed użyciem. Produkty dwuskładnikowe należy mieszać w stosunku określonym przez
producenta.
10. Procedura badania
a) Sprawdza się pięć zestawów próbek
b) Aby przygotować zespół testowy, ustaw dwa bloki, stykając ze sobą boki 25x50 mm (1x 2 cale). Należy
wypoziomować powierzchnię testowa (górną), a następnie przymocować bloki do siebie przy użyciu taśmy
maskującej. Rozprowadzić badany produkt na powierzchni na jednakową grubość 1,52 ± 0,13 mm (0,060±0,005 cala)
na powierzchni 50x100mm (2x4cale), łącznie ze szczeliną między bloczkami. Produkt może być nakładany w kilku
powłokach jeśli jest to zalecane przez producenta.
c)Próbkę należy pozostawić do wyschnięcia na 14 dni w temperaturze pokojowej, a następnie wygrzać w komorze
pieca przez 7 dni w temperaturze 70±2°C (158±3,6°F) Próbkę pozostawić do schłodzenia do temperatury pokojowej
na przynajmniej 1 godzinę. Następnie należy wyciąć pasek z powłoki 6m (¼ cala) wzdłuż dwóch skrajnych krawędzi
prostopadłych do łączenia bloczków, patrz - Rys.1)
W razie potrzeby można przykleić aluminiowe kątowniki do boków próbki (po okresie utwardzania w temperaturze
pokojowej) (patrz – Rys.1 opcja A)
d) Zdejmij taśmę z bloków i włóż je do maszyny, schłodzone do temperatury -26°C (−15°F) przez przynajmniej 24
godziny. Utrzymując tą temperaturę należy poddać próbki 10 cyklom ruchu, gdzie każdy ruch składa się z rozciągania
próbki z prędkością 3,2mm (2/8 cala) na godzinę, do momentu, gdy pomiędzy próbkami pojawi się szczelina 3,2mm,
a następnie próbki są zbliżane do siebie tą samą prędkością.
e) Po zakończeniu dziesięciu cykli wydłużania powłoki Do 3,2 mm należy ocenić powłokę – jej zarysowanie, pęknięcie,
zerwanie, powstanie otworów lub innych zmian w obrębie łączenia dwóch podłoży.
11. Sprawozdanie z badania

Sprawozdanie powinno zawierać następujące informacje:
Liczba próbek, które nie uległy zniszczeniu w 10 cyklach, jak opisano powyżej oraz wszystkie fizycznie obserwowalne
zmiany w powłoce.
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M & D Côatings
167Avon Street
Stratford,CT 06615
Aft: Mr. Jeffrey Duftas
Partner
e: DL-15523
via FAx f203) 380-9488
OBJECTIVE
To conductvarioustestson an erastomeric
e)îeriorwaterproofing
coating.
PRODUCT
TESTED
RD- ELASTOFLEX.
White.Lot:none
PROCEDURES
The coatingwas appliedto the test substratesin two coatsat approximately1SOto 160
squarefeet per gallonper coatwith an ovemightdry betweencoats. The coatedtèst surfaces
weretheh allowedto dry at ambièntconditionÀ
for fàurteen-days
beforetestingwas conductecl..
The followingtest procedureswereconductec.
TensileStrength
& Elongation
-bothreinforced
and non-reinforced
Moisture
vaporTransmission,
wet cup method
GrackBridging
-bothreinforced
and non-reinforced
Resistance
to Wind DrivenRain
FungusResistance
ChemicalResistance
- 5o/oSodiumhydroxidesolution\
- 5o/oHydrochloric
acidsolution

Methgg!
A@
ASTMD 1653,MethodB, conditiorr
A
ASTMD 1S0S
ASTMD 6904
ASTMD 3273{D 3274 (b)
ASTMD 1308

a- TensileStrengthandElongation
wasdetermined
on filmspreparedandagedfor one
weekat standardconditions.The filmswere cutwiththe "C" die and pulledto
destruction
at a crossheadspeedof 2-inchesper minute.
b. Fungus/Mold
Resistance
wasevaluated
on tedwoodsubstrates
sincealkalimasonry
substrates
wouldinhibitmoldgrovuth.

This rgportmsy coôtâint€st data obtainedfromtest methodsnot coveÈd by NVLAPgccrditôtion. Sse reveGeside tor ttpse test m€thodswhicha.,l cov€r€d
This rcportshallnot be reproducedexceptIn full withoutlhe priorwitten âpprcvalot the oL Labs,Inc.The informstioncontein€c,har€iûiBnot endoEêdby
NVLAPor ânyolhêragêncyof lhê U.S.governmont
endno su.h êndoGement
meybe ctâimed.
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M & D Coatinrgs
Re: DL - 15Ii23
April 8, 2Cr08

TESTRçSULTE
. The test resultscan be foundin the Appendix.
. .
rainresistance.The RD- EtA$TOFLH( coatingdoescomplywith the ruquirements
statedin
the canoelledU. S. FederalSpecificationtf-C-SSSg, "Coaiing,Textured(For Interiorald
ExteriorMasonrySurfaces","QullitativeRequirement
3.3.3- ReÀistence
to Wind DrivenRain".
The FederalSpecification
albvd an averageweightgain amongthe three test blocksof Ct.2
pounds(3.2ounces)or less.
DL Labs,Inc.

:
;
cc: T. J. Sliva

I Direc'tor
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M & D Coatings
Re: DL - 15523R
April 8, 2008

APPENDIX

TESTRESULTS

RDj- EI-Asro FLEr,white,Lot:none
I

TensileProperties
I
PeakTensileStrength j
r€inforced
non-reinforced

1030psi
210psi

Elongation
at Break
reinforced
non-reinforced

150o/o
580o/o

llfloistureVapor Transmissien
lllethod
water Vapor Transmissionrate (\ÂA/T)

WcterVaporPermeance(\WPl
i

g.g grains/ftzlh
164.6grams/mzlZ{hrs

25.7perms(grainsltglhrttnchMercury)
16.9metricperms(grams/m2124
hrs/mmltflercury)

GrackBridging- After10 cyclesat -1SSf
i
Reinforced
'
Cracking
Lossof adhesioni
Non-reinforced
i
Cracking
i
Lossof adhesion,

None
None
None
None

I

Resistanceto Wind DrivenRain

0.04pounds(0 7 ounces)

FungusResistance

ASTMRating8, veryslightgrowth

j
ChemicalResistance
5% Sodiumhydroxidesoliution
After 1-hourcontqcttime

Trace softeningand color change,
both recoverafter 1-hour

After24-hourscorftacttirne

TracesofteningrecoversafterS-hours

Trace of color change, recoversafter 1-honrr
5oloHydrochloricacid sokition
After 1-hourcontacttime

Trace softeningrecoversafter 1-hour

After Z$'hours contact time

Trace softening recovers after S-hours
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Designalion:C 1305-QS

StandardTest Meth(rdfor
;GrackBridging
s Aqliry- of Liquid-AppfiedWaterproofing
;Membraneli
:t'his -'itlndiud is isructl untter dr€ lixcd
{esignarir>n C t3051 the numbsr irnmsdiltely tbllorving rhc rlesignarion indicater the ycar ol'
origin:rl ldoption or, in rhe case of rcvi.,iion, tfte yeor of last rcvision. A number in puenthesies indimres thc y*ar of lrst reappmval- Â
(rl
supcr.rcript cpsikm
indicrres :rn cdittrhial ctrange sincc the l:rrt ncvision <r rci4:provd.

;
l. Scope
l.l This rcst method covers a laboratory proccdure.for
detcnrriningtltc ability of a wate.rprûotingnrfmbrùnero bridge
a crack in thc substrate,
1.2 The valucs statedin SI units arc ro be rcgarded:rsthc
standard^ïhc inclr-pound units given in p+rcnthcsesarc for
r
inforrnatirrrronly.
1.3 llrds stundanl doçs not purport ta tlclclre.ssall of the
s'c.fàrycoilterls, if any, ussocisted ruir& ir.ç u.çe.Ir rs râe
resprnsibility t$ the use-rof this standnrdrô esrabti.r.à
uppropriute stt'àty and health practicesmtd detennine the applfuethilitv ot'tzgutatoty limitationsprior rr u.r'a,
;
1.4 There ûre no ISO standardssirnilar orequivalent to this
ASTIvI $tândard.

(158"F"r,placing thcm in I Èestmachinc,and subjectirngthc
Sssemblyto teo cyclès of rnovcment.
5. Significanæ Nnd Us€
-5.1 This test methfil is used to indicatc a rvatèrprrroting
mcrnbrane'subility to maintain its integrity while bri4ring a
prccxistingcrack in the suhstrateat lorv lrnbient tenlpcnrtures,
r*'henthe mcmbranei-sleastlikely to be flexible.
6. Comparison to Other Sten.dards
6.1 Ttre committeewith iurisdiction over this standardis not
aware of any comp,:rablestundanlspublished by other organizations.

3, Terminology
3.1 DeJinillûplys-ftgfcrto Terminology r . --ifor delinitions
of technicaltcrms usedin this tcst sftmdard.
,
4. Summary of 'IL'st Mcthod

7. Âppamtus and ll{aterials
7.1 Automatic Extensionand Conpression Machine.,tvith
cold box capableof mrintaining- ?6 t I'C (*15 + 2''F).
72 Cin:ulatingIlot-Air Oven.
7-3 Pontand Cement, high carly snength contbnning to
Specitication, ..'., Type III.
' '
7.4 f ine Aggregate,confonning to Spcrcilication :.
7.5 AlutninumAngles,75by 50 by 25 rnm {3 by 2 by I in-),
if nccded.
7.6 Epoxy Cemenr,or gun-grade construction nrar,tic, if
nccdcd.
7.7 Masking Thpe-

4-I This tcst mcthodcoosistsof ctrsringfive specimen^s
of
preexistingcract
membrarieon mortarsubsbarcs
containingl
-standud
and allowing lhcll to age 14 days at
.ooidiÉoo,

7.8 Molds,six, 50 by 25 by ?5 mm (2 by I by I io-) inside
dimensions,
or 75 by 86by 25 mm (û5 by 1.5by I in.) notchcs
-'-' ',
in eithersitc, as showDin
for castingmortarbl0cks-

2. Referencd Documents
2-l AS'IlfÉStandards:2
I î-1. Spæcilicationf.or Concrrte Aggrcgirte.s
.-- .i,; Specificationfrrr PortlandCcment
i.':î i Tcnninologyof Building Sealsand Sealants

foHowcd,by scvcn days in an air-circulating ovcn nr ?0"C
'
Thi-r teq.itmcthod is undur thc juri,sliction of AST-\I Cournriree C24 onBuilding
Sc:rls anrl Sr'ldcnl.i und is rhc rlinrt respon.sibility o[ Sobcomrnirtcc C24.8tl on
tsuildinf Dcck Wuterln:ofing Systcms. I
Currcnt cdition approvcd May l, 2tX)5. Puhtishc<l ,Junc 2fi]S- Ori.qin.rlly
appmted in ltl9.{. l.:rst prcuitxs crJirion apprr>ved in 20(}O.rs C l3tl.5 (t0.
:
For rcfr'rcncctl AS'['M $ftrndïrd$. visit ttrc AS'fÀl wehtitc. rvu.$,.osrrn-or$,(rr
conlàcl ÂsTl\{ customcr scrvicc &t scn acÈ€)$!itn.orE. Frrr rlanrnl BaoÉ o/..lsrr}l
Stondardç volume inlirrnrarion, r'cfcr t.) rhc stunrhrri's Docùrnç-nt summrry pqlc on
thu ÀSTM wcbsite.

Çopyrigltt Gl ASTM Int€mrlioîtrl.

10tl Bârr Flaùor Ddve, PO 8ox C?0O, Wêst Csrshohocken.

8. Prcparation of Substrates
8.1 lvlix I p,rt by weigùrtof Type III Portlandccmerlt with
2 pans by weight of finc aggn:gâteand stir in approxi.rnarely
0.7 part by wcight nf water to'producca uniform urixhrre.
8.? Pour thc rnixtureinto the rnold and allow to curc one
day at lûO Va relativc hurnidity followed hy six days in tap
wâteÊ both at standardtemperature.
Nore l-Prepare. {ive sers of two [rlack.s.

PA l sc2s€959.

l,nied Srates,,
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TestAssenôlyOÉbns

8.3 Cut or grind the test surfacesof thei mortar blocks to
rcmovc laitanceand prodtrcea level sub.strdtc,ftee of fins or
burrs. If a releasecoating is used on the rnold, only the top
suriaccof rhe monar blocks,not expascdto the rcleasecoating,
l
shall be used as the test surface.3
8.4 Wlhenà quantir-vof blocks is prepaled, ttrey shall be
stored in sanrratedlime wâter undl nc.eded.:
8.5 Rinseany residuefrom the subsratcswith tap water und
allorv thcm to dry ovcrnight in rn oven at T0oC (158"F)
minirnurn.

r tHon;rrbloct+;preparu<t
lrs dcr+cribÈd
in this rcst nt"ih.xl urc :rvuilablctmm
customconcretcco.,2?f] stuartRo'd. cnrlisle, pA l?tlli rr KApFco, crevelmd,
oH.

8.6 If required to fit the test aisembly into rhe jaws of the
tcsting rnachine,aluminum angles'maybe adheredro thç sides
of the substratesafær the nrembranehas been appliecl.a
8.? Other substrntesmay be used,and shall be prepa.redto
provide a clean, level test surface.Other preparationrr:quircmeûts shall be as agreedupon betwcen the supplier and rhe
spacifier.
9. Conditioning/Mixing
9.1 Sroreall materialsto bc testcdat standatdcon<Iitirrnsof
23 : 2"C t73.4 ''- 3.6"F) and 50 2 5 Torelative humidiity for
ilt Ieast ?4 h bcfore any test specimensarc prepared.
a A general prtrposË, gun-gnrde
construction ms.stic or r $tructr6irl cFoxrr cergr:nl
sucù a.s3M ??16 B/A hr.c bcen firund suirahle fin rhis purposÉ-
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9.2 Follow the manufachrrer'sinstructions for mixing and
preparingmembranematerialsfor testing.Tlioroughly stir one
cornponentsamplesbefore using- Mix two lcomponent compoundsin the ratio, and as recommendcdby ithe manufactwer.
lû. Procsduru
'
l0.l Fivc as.scmblies
shall bc tested.
10.2 To prcpârethe testasscmbly,settwo llocks, with 35 by
50 mm (l by 2 in.) sidestouching,in a sandhed Lcvel the test
surfacc(top) ând binclthe bloclcstogctheruslingmaskingtapc.
Spreadthe tcst compoundto a uniform thipknessof 1.52 -r
0.13 mm (0.06û t 0.005in.) over the top 5-tlby 100mm (2 by
4 in.) area bisectcd by the joint betweeq the blocks. The
rnembranemay be applicd in multiple coatq,if recommended
i
by the manufacùrer.
'10.3
Curc the test asscmtrly 14 days ar ioom ternperûntrc
followed by sevendays in a circulating hot;air oven at ?0 -F
2"C (158 -F 3.6"Iî).Allow the test spccimenro cool ro room
tempcraturefor at lcast I h. Cut a strip of membrane6 mm (t4
in-) away from the edgc, Bcrossthe joint on both sides.This
will eliminatc cdge effects(see .';' .. i). If needed;aluminum
rngles rnay bc adheredto thc sides of thc ô.ssemblyafter the
';
room tcmperaturccuring period {see '"Option A).
10.4 Removethe tapefrom the blacksand placc thernin the
tcstingtnachinc,prcconditioncdto -26"C (-ls"Fi for at least
24 h. Maintainingthis tcrnperaturc,,subject
the assemblyto ren

cyclcs of movement,each cycle consisting of pullirrg the
trlocks apart :rt the ratc of 3.2 mrn (7r in.)/tr until thc .çpace
betweenthemis 3.? mm and thenclosingthe spaccat the samc
nlte.
10.5 Upon complctionof the ten cycles,extendthe membnmc to 3.2 mm while still in the machine and cxarnfurcthc
membrane for cracking, splitting, pinholes, or any othcr
condition in the area of dre joint in the sutrsrrates.
1l- Report
ll.l Reportth<:following information:
I I .1.I The numberof specimensrvhichshow no firihre, as
'..5,
describcdin .
in ten cycles,and
ll.l.2 All obscn'ablephysicalchangasin the mernbr:anc.
12. Prscision and lfias
l2.l The precisionand biascxrlculations
for this testnrethod
are based on tlre results of tlrree laboratories testing thrcc
materials.
lr.2 Sincethis is a pass-tbiltesr,the interlaboratory':esdng
was conductedonly to asccrtainagreementbctlvccn latroratories. The test resuhsshowed lffi%o agrs:cmentbetwe:n the
thrce laboratorics,indicating that this test mcthrd is valid.
13. Keywords
13.I crack bridging; mcmbrane;\ryateTprooting
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