




Firma BM BITUMINOUS MIXTURES S.A.,od svého 
zahájení provádí výrobu a distribuci opravné studené 
asfaltové směsi a dalších asfaltových modifikovaných 
výrobků. Firma BM vyrábí a dodává speciální silniční 
materiály, hydroizolační výrobky pro stavebnictví a 
infrastruktůru, materiály pro mostní asfaltové závěry, 
asfaltové zálivkové hmoty a další speciální asfaltové 
výrobky. Firma BM vlastní licenci technologického procesu 
výroby a strojního zařízení na výrobu asfaltové směsi na 
opravy vozovek za studena, s názvem bitumix®.

• Založení výrobních jednotek v zemích EU i mimo EU, 
pro výrobu a distribuci výrobku bitumix®. 
• Vývoz výrobků pomoci rozvoje sítě partnerů. 
• Neustálé zlepšování kvality vyráběných produktů, vývoj 
nových jakož i vylepšení procesů a metod jejich výroby. 

Firma

Know how výroby produktů firmy BM je založeno na 
odborné znalosti a zkušenosti zaměstnanců, kteří se již 
léta věnují výrobě a použití těchto výrobků. Zároveň 
laboratorní výzkum poskytuje firmě BM možnost neus-
tálého zlepšování svých výrobků podle potřeb zákazníka, 
jakož i nadstandartní služby. 

Vývoj A Výzkum

Cíle



asfaltová emulze
Kationaktivní asfaltová emulze 

Obecný popis
Kationaktivní asfaltová emulze, rychle tuhnoucí (rychloštěpná) s nízkou 
viskozitou. Obsahuje asfalt v množství 50-60%, vodu a speciální emulgátory. 
Použitím asfaltové emulze KE-1, namísto ředěného nebo horkého asfaltu se 
zvýší kvalita prováděných prací a odolnost vozovky díky úplnému a 
rovnoměrnému pokrytí povrchu tenkou asfaltovou membránou. Také se 
dosáhne úspora času a financí, protože není zapotřebí zahřívání v žádné fázi 
aplikace. Může se aplikovat i na vlhké povrchy bez přidání adhezivních 
přísad. 

Technické specifikace

Zkoušky Zkušební metoda

Zkoušky na emulzi

Zkoušky na zbytku 

Prosévací zkouška, %, max.

Destilační zbytek, %, min. 

Tuhnutí %, (5 dnů), max.

Viskozita Saybolt Furol, 25 oC, sek

Model technické
specifikace

Řeckého Ministerstva
Veřejných prací

A 203

Model technické
specifikace

Řeckého Ministerstva
Veřejných prací

A 203

pH

Test přilnavosti, kryvost (nátěr), %, min.

Penetrace (25 oC), 0,1mm

Tažnost, 25 oC, cm, min.

Popel, %, max.

Rozpustnost v trichlorethylenu, %, min.

Limity (%)

Použití
• Základní nátěr silničních povrchů.
• Povrchové úpravy.
• Impregnace silničního podkladu. 

Způsob aplikace
Aplikovaný povrch musí být čistý, zbavený mastnot, volných a 
nesoudržných materiálů. KE-1 se nastříká na požadovaný 
povrch vhodným zařízením, tak aby byl materiál rovnoměrně 
rozložený po celé ploše povrchu. Doporučuje se před aplikací 
řádně promíchat do úplné homogenizace. Neaplikuje se při 
dešti. Aplikační teplota 2-60 oC. 

Spotřeba
Spotřeba je závislá na druhu podkladu a způsobu použití. Na 
první nátěr silničního povrchu je spotřeba 0,6-0,8 kg/m2 (staré 
povrchy), 0,4-0,6 kg/m2 (nové povrchy). Na těsnící nátěry a 
impregnaci silničního podkladu je spotřeba 1,0-1,2 kg/m2. Na 
betonovou podkladovou vrstvu je spotřeba 0,8-1,0 kg/m2.

Balení a skladování
Dodává se v barelech 200 lit o váze 210 kg a volně ložený v 
cisternách. Je třeba emulzi chránit před mrazem (Teploty <2 
oC) a vysokými teplotami (>60 oC), aby nedocházelo k jejímu 
srážení. Pokud se emulze skladuje v nádržích po delší dobu, 
nádrže musí být tepelně izolováné a musí být vybaveny 
míchacím nebo recirkulačním systémem. Pokud se emulze 
skladuje v sudech je maximální skladovací doba (1) jeden rok 
na krytém místě.

Bezpečnostní opatření
Zamezte styku s očima a pokožkou. Při kontaktu okamžitě 
důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Použíjte vhodné osobní ochranné prostředky. Netoxický 
materiál. Likvidace materiálu do povrchové nebo stojaté vody 
je zakázána.
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Kationaktivní asfaltová emulze

asfaltová emulze

Obecný popis
Kationaktivní asfaltová emulze, středně rychlého tuhnutí s nízkou viskozitou. 
Obsahuje silniční asfalt, vodu a speciální emulgátory. KE-4 má dokonalou 
přilnavost a výjimečnou pojící schopnost k různým druhům kameniva. Je 
možné ji použít na vlhké povrchy bez přidávání adhezivních přísad. 

Použití
Pro výrobu studené “otevřené“ asfaltové směsi.

Způsob aplikace
ΚΕ-4 se používá k přípravě studené “otevřené“ asfaltové 
směsi s kamenivem z vápencových a křemíčitých hornin. 
Před použitím materiál řádně promíchejte do úplné homog-
enizace. Neaplikuje se při dešti. Aplikační teplota 2-60 oC. 

Spotřeba
Spotřeba závisí na vlastnostech kameniva a pohybuje se v 
rozmezí 5%-8% jeho hmotnosti.

Balení a skladování
Dodává se v barelech 200 lit o váze 210 kg a volně ložený v 
cisternách. Je třeba emulzi chránit před mrazem (Teploty <2 οC) 
a vysokými teplotami (>60 oC), aby nedocházelo k jejímu 
srážení. Pokud se emulze skladuje v nádržích po delší dobu, 
nádrže musí být tepelně izolováné a musí být vybaveny 
míchacím nebo recirkulačním systémem. Pokud se emulze 
skladuje v sudech je maximální skladovací doba (1) jeden rok 
na krytém místě.

Bezpečnostní opatření
Zamezte styku s očima a pokožkou. Při kontaktu okamžitě 
důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Použíjte vhodné osobní ochranné prostředky. Netoxický 
materiál. Likvidace materiálu do povrchové nebo stojaté vody 
je zakázána.

Technické specifikace

Zkoušky Zkušební metoda Limity (%)

Zkoušky na emulzi 

Zkoušky na zbytku

Prosévací zkouška, %, max.

Destilační zbytek, %, min. 

Tuhnutí %, (5 dnů), max.

Viskozita Saybolt Furol, 25 oC, sek

pH

Test přilnavosti, Kryvost (nátěr), %, min.

Penetrace (25 oC), 0,1mm 

Tažnost, 25 oC, cm, min.

Popel, %, max.

Rozpustnost v trichlorethylenu, %, min.

Aplikační teplota, οC

Model technické
specifikace

Řeckého Ministerstva
Veřejných prací

A 203

Model technické
specifikace

Řeckého Ministerstva
Veřejných prací

A 203
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Kationaktivní asfaltová emulze

asfaltová emulze

Obecný popis
Kationaktivní asfaltová emulze, pomalu tuhnoucí s nízkou viskozitou. 
Obsahuje asfalt v množství 55-60%, vodu a speciální emulgátory. Použitím 
asfaltové emulze KE-5, se zvýší kvalita prováděných prací a odolnost 
vozovky díky úplnému a rovnoměrnému pokrytí povrchu tenkou asfaltovou 
membránou. Také se dosáhne úspora času a financí, protože není zapotřebí 
nahřívání v žádné fázi aplikace. Může se aplikovat i na vlhké povrchy bez 
přidání adhezivních přísad. 

Technické specifikace

Zkoušky Zkušební metoda

Zkoušky na emulzi

Zkoušky na zbytku

Limity (%)

Použití
• Na základní nátěr silničních povrchů 3A.  
• Pro základní úpravu povrchu kameniva. 

Způsob aplikace
Aplikovaný povrch musí být čistý, zbavený mastnot, volných 
a nesoudržných materiálů. KE-5 se nastříká na požadovaný 
povrch vhodným zařízením, tak aby byl materiál rovnoměrně 
rozložený po celé ploše povrchu. Před aplikací materiál řádně 
zamíchejte do úplné homogenizace. Neaplikuje se při dešti. 
Aplikační teplota 2-60 oC. 

Spotřeba
Spotřeba závisí na vlastnostech podkladu a kameniva, a 
pohybuje se v rozmezí 1,0-1,2 kg/m2.

Balení a skladování
Dodává se v barelech 200 lit o váze 210 kg a volně ložený v 
cisternách. Je třeba emulzi chránit před mrazem (Teploty <2 oC) 
a vysokými teplotami (>60 oC), aby nedocházelo k jejímu 
srážení. Pokud se emulze skladuje v nádržích po delší dobu, 
nádrže musí být tepelně izolováné a musí být vybaveny 
míchacím nebo recirkulačním systémem. Pokud se emulze 
skladuje v sudech je maximální skladovací doba (1) jeden rok 
na krytém místě.

Bezpečnostní opatření
Zamezte styku s očima a pokožkou. Při kontaktu okamžitě 
důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Použíjte vhodné osobní ochranné prostředky. Netoxický 
materiál. Likvidace materiálu do povrchové nebo stojaté vody 
je zakázána.

Model technické
specifikace

Řeckého Ministerstva
Veřejných prací

A 203

Model technické
specifikace

Řeckého Ministerstva
Veřejných prací

A 203
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Prosévací zkouška, %, max.

Destilační zbytek, %, min. 

Tuhnutí %, (5 dnů), max.

Viskozita Saybolt Furol, 25 οC, sek, max.

Impregnační schopnost,
penetrační schopnost %, max.

pH

Penetrace (25 οC), 0,1mm

Tažnost, 25 οC, cm, min.

Popel, %, max. 

Rozpustnost v trichlorethylenu, %, min.

Aplikační teplota, οC



Protistěrný (hydrofobní) materiál

Použití
• Asfaltový povlak ke zlepšení přilnavosti asfaltu k 
podkladovému kamenivu.
• U horkých asfaltových směsí, kde je potřeba udržet jejich 
stabilitu.

Způsob aplikace
AMBIT-S se dodává hotový k použití. 
Přidává se přibližně 1% do horkého silničního asfaltu pro 
zvýšení přilnavosti na různé druhy kameniva. 
Před použitím řádně promíchejte do jeho úplné homogeni-
zace. Aplikace se provádí při teplotě >10 οC. 

Spotřeba
Přibližně 1% hmotnosti horkého silničního asfaltu.

Balení a skladování
Dodává se v barelech 200 lit o váze 180 kg. Na krytém místě 
lze material skladovat vice než (1) jeden rok.

Bezpečnostní opatření
Vyvarujte se vdechnutí výrarů a zamezte styku s pokožkou. 
Použíjte vhodné osobní ochrané prostředky. Likvidace 
materiálu do půdy je zakázána,viz. příslušné předpisy. 
Likvidace materiálu do povrchové nebo stojaté vody je 
zakázána.

Obecný popis
Kapalná směs se specifickým složením. Zlepšuje přilnavost asfaltu na 
kamenivo, eliminujíc tak nebezpečí setření (stripping) asfaltu z povrchu 
kameniva. Zvyšuje odolnost asfaltové směsi proti destruktivním účinkům 
vody v případě, že byly použity hydrofilní inertní materiály.

Technické specifikace

Zkoušky

Bod tuhnutí, oC 

Vyskozita při 50 oC, cSt

Bod vzplanutí, oC

Hustota při 25 oC, gr/cm3

Tepelná stabilita do 180 oC

Přilnavost pojiva, 0,5% AMBIT, %, min.

Zkušební metoda

ASTM D - 97

ASTM D - 4402

ASTM D - 92

ASTM D - 70

*

*

Limity (%)

* Model technické specifikace Řeckého Ministerstva Veřejných prací A205

0 - 3

155 - 190

70 - 90

0,90 - 0,95

pozitivní

≥ 95



Studená opravná asfaltová směs 

Použití

Na trvalé a okamžité opravy výtluku a závad na:
• Městských, obecných, státních vozovkách.
• Mostech, parkovištích, nádvořích továren, nemocnic, škol atd..
• Vyrovnání povrchu na parkovištích (nájezdy). 
• Oprava děr vzniklých po odebrání vzorků kvality.
• Oprava silníčních betonových povrchů. 

Obecný popis

Bitumix® je hotová asfaltová směs připravena z pojiva speciálního 
složení. Aplikuje se při teplotě prostředí, aniž by bylo potřeba 
použití penetračních prostředků na aplikovaný povrch nebo míchání 
materiálu. Není škodlivý, připravený k použití a není potřeba žádné 
přípravy povrchu, na který se bude aplikovat. Materiál se využije 
beze ztrát, snadno se aplikuje bez speciálního vybavení nebo 
kvalifikovaných pracovníků, na opraveném povrchu lze okamžitě 
obnovit provoz. 

Na Bitumix® nemají vliv extrémní teploty, sníh, mráz nebo déšť. 
Směs zůstává elastická dlouhou dobu po aplikaci a nezpůsobuje 
žádné problémy v dopravě. Nevytváři praskliny z důvodu 
rozpínání-smršťování, neodděluje se od vozovky a nepoškozuje se 
pneumatikami aut. Materiál je vysoce odolný vůči kyselinám a 
zásadám se slabou koncentrací a take vůči podpovrchovým solím. 
Naopak jej mohou poškodit ropná rozpouštědla. 

Způsob aplikace

• Odstraňte z povrchu, na který chcete bitumix® aplikovat, veškeré 
volné a nesoudržné materiály, stojatou vodu, bláto a mastnoty. 
• Výtluk se vyplní bitumixem® bez míchání, tak aby povrch 
materiálu trochu převyšoval povrch vozovky.
• Povrch je potřeba dobře zhutnit (pomoci lopaty, valce, vibrační 
desky nebo koly aut) obzvlášť na okrajích výtluku.

Spotřeba

Přibližně 23 kg na 1 m2 a o hloubce 2 cm.

Skladování

Bitumix® balený v plastové nádobě 25 kg se může skladovat po 
dobu 18 měsíců v uzavřených skladových prostorech.

Balení 

V 25 kg plastových kbelících nebo pytlech. Rovněž se na objed-
návku dodává volně ložený.

Bezpečnostní opatření

Vyvarujte se vdechnutí výparů a zamezte styku s pokožkou a 
očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc. 



Zkušební metoda Procento
prošlého
materiálu

(%)

100

90 - 100

50 - 65

10 - 25

4 - 10

4 - 8

4 - 8

2 - 6

7 - 15ASTM C - 136

9,50

6,35

4,75

2,36

1,18

0,60

0,30

0,15

0,075

Velikost
ok sita
(mm)

Odstupňování jednotlivých sít

ASTM D - 2172 

Technické specifikace

Hustota bez zhutnění, gr/cm2

Hustota po zhutnění, gr/cm2

Asfalt, hmotnost % suchého
kameniva

5% 

 2,3 gr/cm3

 1,4 gr/cm3



Asfaltová hydroizolační emulze 

Použití
BITUPAST se používá pro hydroizolaci a ochranu vodoro-
vných a svislých betonových ploch, hydroizolaci základových 
a nosných zdí před zasypáním zeminou, vytvoření parotěsné 
bariéry, revitalizace starých asfaltových izolačních vrstev, 
lepení thermoizolačních desek. Je kompatibilní s polyureta-
nem, polystyrénem, betonem, odlehčeným betonem, zdivem, 
sádrokartonem.

Způsob aplikace
Povrch určený k aplikaci musí být čistý, zbavený prachu, 
mastnot, volných a nesoudržných materiálů. Aplikuje se 
pomoci štětinového kartáče nebo stříkací pistolé nejméně ve 
dvou vrstvách, podle požadovaného výsledku. Každá nová 
vrstva se musí na předchozí vrstvu (která musí být zcela 
suchá) aplikovat vertikálně. Přidání dalšího materiálů (např. 
skelná vata, skleněné vláko) mezi vrstvy výrazně zvyšuje 
odolnost proti vodě. BITUPAST se nepoužívá při teplotách
<5 οC. Pokud se tato emulze použije jako základ muže být 
zředěná až 50% vodou. Aplikační nástroje očistěte vodou 
okamžitě po použití. Pokud materiál zaschne, očistěte lihem 
nebo petrolejem nebo jiným podobným rozpouštědlem. 

Spotřeba
Spotřeba závisí na poréznosti a struktuře hydroizolovaného 
povrchu. Spotřeba na nátěr-vrstvu je 0,4-0,6 kg/m2.  
Navrhovaná spotřeba na:
• Betonové zdi, 1,5 kg/m2

• Hydroizolace střech, 2,5 kg/m2

• Lepení thermoizolačních desek, 0,5 kg/m2

• Párotěsná bariéra, 0,5 kg/m2

Balení a skladování
Dodává se v plastových kontejnerech 19 kg a kovových 
barelech o váze 220 kg. Na krytém místě lze materiál při 
teplotách <5 οC skladovat na vice než (1) jeden rok.

Bezpečnostní opatření
Zamezte delšímu styku s pokožkou. Při zasažení očí důkladně 
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Likvidace 
materiálu do půdy je zakázána, viz. příslušné předpisy. 
Materiál není toxický a při přepravě je neškodný.

Obecný popis 
BITUPAST je anionaktivní vodorozpustná asfaltová pasta, která obsahuje 
syntetické pryskyřice, emulgátory a minerální stabilizátory. Vytvořená 
membrána má vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám se slabou 
koncentrací a také vůči podpovrchovým solím. Naopak ji mohou poškodit 
ropná rozpouštědla. 

Technické specifikace

Zkoušky Zkušební metoda Limity (%)

ASTM D - 1227

1,1 - 1,14

40 - 60

30 - 50

40 - 60

≤ 24

Vzplanutí Bez tendence vzplanutí

Žádné puchýřky,
propadání nebo klouzání

Hustota v gr/cm3

Destilační zbytek, %

Popel ve zbytku, %

Obsah vody, %

Doba schnutí, max, h

Zkouška teplem 100 οC

Žádné praskání
nebo odlupováníFlexibilita 0 οC

Odolnost vůči vodě Žádné puchýřky
ani re-emulzifikace



Elastomerní hydroizolační asfaltová emulze

Použití
BITUPLAST se používá pro hydroizolaci a ochranu vodoro-
vných a svislých betonových ploch, hydroizolace základových 
a nosných zdí před vyplněním hlínou, vytvoření párotěsné 
bariéry, revitalizace starých asfaltových izolačních vrstev, 
lepení thermoizolačních desek. Je kompatibilní s polyureta-
nem, polystyrénem, betonem, odlehčeným betonem, zdivem, 
sádrokartonem.

Způsob aplikace
Povrch určený k aplikaci musí být čistý, zbavený prachu, 
mastnot, volných a nesoudržných materiálů. BITUPLAST lze 
aplikovat i na vlhké povrchy. Na první nátěr doporučujeme 
použít BITUPLAST nebo BITULAC PRIMER. Materiál se 
aplikuje za studena pomoci štětinového kartáče nebo stříkací 
pistolé nejméně ve dvou vrstvách, podle požadovaného 
výsledku. Každá nová vrstva se musí na předchozí vrstvu 
(která musí být zcela suchá) aplikovat vertikálně. Přidání 
dalšího materiálů (např.skleněná plsť, skleněné vláko) mezi 
vrstvy výrazně zvyšuje odolnost proti vodě. BITUPLAST se 
nepoužívá při teplotách <5 οC. Pokud se aplikuje na povrchy, 
které jsou vystaveny slunečnímu záření je nezbytná sluneční 
ochrana pomoci asfaltového aluminiového nátěru BITUAL. Při 
aplikaci stříkací pistolí muže být BITUPLAST zředěn až 20% 
vodou. Aplikační nástroje očistěte vodou okamžitě po použití. 
Pokud materiál zaschne, očistěte lihem nebo potrolejem nebo 
jiným podobným rozpouštědlem. 

Spotřeba
Spotřeba závisí na poréznosti a struktuře hydroizolovaného 
povrchu. Spotřeba na nátěr: 0,4-0,6 kg/m2.
Navrhovaná spotřeba na:
• Betonové zdi, 1,5 kg/m2

• Hydroizolace střech, 2,5 kg/m2

• Lepení thermoizolačních desek, 0,5 kg/m2

• Párotěsná bariéra, 0,5 kg/m2

Balení a skladování
Dodává se v plastových kontejnerech 5 a 18 kg a kovových 
barelech o váze 220 kg. Na krytém místě lze materiál při 
teplotách <5 οC skladovat na vice než (1) jeden rok.

Bezpečnostní opatření
Zamezte delšímu styku s pokožkou. Při zasažení očí důkladně 
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Likvidace 
materiálu do půdy je zakázána, viz. příslušné předpisy. 
Materiál není toxický a při přepravě je neškodný.

Obecný popis
BITUPLAST je elastomerní hydroizolační asfaltová emulze na anionaktivní 
bázi se syntetickými pryskyřicemi a minerálními stabilizátory. Je vodou 
ředitelná. Díky své elasticitě dokáže efektivně zakrýt veškeré praskliny v 
podkladu a také zvyšuje odolnost podkladu vůči povětrnostním podmínkám a 
stárnutí. Ma velmi dobrou přilnavost ke každému strukturnímu povrchu. 
Vytvořená membrána má vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám se 
slabou koncentrací, a také vůči podpovrchovým solím. Naopak ji mohou 
poškodit ropná rozpouštědla. 

Technické specifikace

Zkoušky

Hustota, gr/cm3

pH

Destilační zbytek, %

Tažnost %

Flexibilita při chladu, οC

Odolnost na teplotu, οC

Odolnost vůči vodě

Tažnost %

ASTM D - 2939

Zkušební metoda

ASTM D - 1475

pH-hodnota

vypařování

ASTM D - 412

ASTM D - 522

ASTM D - 2939

ASTM D - 412

Limity (%)

1,0 - 1,05

8 - 10

55 - 60

> 200

< - 8

> 120

Žádné puchýřky ani
re-emulzifikace

> 0,15



Asfaltový hydroizolační lak 

Obecný popis
BITULAC je směs oxidovaného asfaltu a organických rozpouštědel. Používá 
se na spojování asfaltových hydroizolačních membrán, díky své silné 
přilnavosti. Velmi dobře se nanáší na různé strukturní povrchy. Vytvořená 
membrána má vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám se slabou 
koncentrací, a také vůči podpovrchovým solím. Naopak ji mohou poškodit 
ropná rozpouštědla.

Použití
BITULAC se používa na:
• Spojování asfaltových membrán za studena.
• Antikorozní ochranu kovových povrchů.
• Hydroizolaci a ochranu vnějších betonových povrchů.
Je kompatibilní s polyuretanem, betonem, odlehčeným 
betonem, zdivem, sádrokartonem, kovem (není kompatibilní s 
polystyrénem, protože obsahuje ředidla).

Způsob aplikace
Podklad musí být čistý, zbavený oleje, prachu a nečistot. Před 
aplikací obsah kontejneru dobře promíchejte. Při použití ke 
spojování membrán se materiál aplikuje za studena pomocí 
štětinového kartáče nebo stříkací pistole, v jedné vrstvě, a 
následuje spojení asfaltových hydroizolačních membrán 
pomocí hořáku. Při použití k hydroizolaci doporučujeme před 
aplikací alespoň jedné vrstvy materiálu BITULAC aplikovat 
základní nátěr BITULAC PRIMER. Každá nová vrstva se musí 
na předchozí vrstvu (která musí být zcela zaschnutá) aplikovat 
vertikálně. Pokud se aplikuje na povrchy, které jsou vystaveny 
slunečnímu záření je nezbytná sluneční ochrana pomoci 
asfaltového aluminiového nátěru BITUAL. Pokud se BITULAC 
používá jako první nátěr, lze ho z 20% zředit lakovým 
benzínem, petrolejem nebo jiným aromatickým 
rozpouštědlem. Aplikační nástroje je třeba očistit lihem, 
petrolejem nebo jiným podobným rozpouštědlem.

Spotřeba
Spotřeba závisí na poréznosti a struktuře povrchu. Spotřeba 
na nátěr: 0,3-0,4 kg/m2 (betonové povrchy) a 0,15-0,25 kg/m2 
(kovové povrchy).

Balení a skladování
Dodává se 5 kg a 17 kg kontejnerech a kovových barelech o 
váze 180 kg. Materiál lze skladovat na krytém místě vic než 
rok, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Bezpečnostní opatření
BITULAC je vysoce hořlavý. Používejte ho v dostatečné 
vzdálenosti od zdrojů ohně a na dobře větraném místě. 
Vyvarujte se vdechnutí výparů a zamezte styku s pokožkou a 
očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 
a vyhledejte lékařskou pomoc. Je třeba používat vhodné 
osobní ochrané pomůcky. Materiál v tekutém stavu znečišťuje 
vodu. Likvidace materiálu do půdy je zakázána, viz. příslušné 
předpisy.

Technické specifikace

Hustota při 25 oC v gr/cm3

Destilační zbytek, %

Zkoušky Zkušební metoda

ASTM D - 1475

odpařování

Limity (%)

0,90 - 0,96

60 - 68

Neodlepuje se od podkladu,
žádné puchýřkování

Odolnost v ohybu BS 3416 type 1, class 2 Žádné praskání

Odolnost vůči korozi BS 3416 type 1, class 2 Pozitivní

Odolnost vůči vodě BS 3416 type 1, class 2

Doba schnutí povrchu max., h BS 3416 type 1, class 2 ≤ 4

Bod vzplanutí, οC BS 3416 type 1, class 2 24 - 32



Asfaltový hydroizolační základní nátěr

Obecný popis
BITULAC PRIMER je směs oxidovaného asfaltu a organických rozpouštědel
είναι. Jedná se o ideální základní nátěr, protože dokonale přilne k podkladu a 
pronikádo hloubky. Je považovaný za nejvhodnější první nátěr na spojování 
asfaltových hydroizolačních membrán díky své silné přilnavosti a rychlému 
zasychání. Vytvořená membrána má vysokou odolnost vůči kyselinám a 
zásadám se slabou koncentrací, a také vůči podpovrchovým solím. Naopak 
ji mohou poškodit ropná rozpouštědla. 

Použití
BITULAC PRIMER se používá na:
• Základní nátěr na spojování asfaltových membrán.
• Antikorozní ochranu kovových povrchů.
Je kompatibilní s polyuretanem, betonem, odlehčeným 
betonem, zdivem, sádrokartonem, kovem (není kompatibilní s 
polystyrénem, protože obsahuje ředidla).

Způsob aplikace
Podklad musí být čistý, zbavený mastnot, prachu a nečistot. 
Před aplikací obsah nádoby dobře promíchejte do jeho úplné 
homogenizace. Při použití ke spojování membrán se materiál 
aplikuje za studena pomocí štětinového kartáče nebo stříkací 
pistole, v jedné vrstvě, a následuje spojení asfaltových 
hydroizolačních membrán pomocí hořáku. BITULAC PRIMER 
je základní nátěr s nízkou viskozitou a aplikuje se bez 
jakehokoliv zředění. Aplikační nástroje je třeba očistit lihem, 
petrolejem nebo jiným podobným rozpouštědlem.

Spotřeba
Spotřeba závisí na poréznosti a struktuře povrchu. Spotřeba 
na nátěr: 0,2-0,4 kg/m2 (betonové povrchy) a 0,1-0,2 kg/m2 
(kovové povrchy).

Balení a skladování
Dodává se 5 kg a 17 kg kontejnerech a kovových barelech o 
váze 180 kg. Materiál lze skladovat na krytém místě vic než 
rok, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Bezpečnostní opatření
BITULAC PRIMER je vysoce hořlavý. Používejte ho v 
dostatečné vzdálenosti od zdrojů ohně a na dobře větraném 
místě. Vyvarujte se vdechnutí výrarů a zamezte styku s 
pokožkou a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně 
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Je třeba 
používat vhodné osobní ochrané pomůcky.

Technické specifikace

Hustota při 25 oC v gr/cm3

Destilační zbytek, %

Bod vzplanutí, oC

Destilace do 225 oC, min, %

Destilace do 360 oC, max, %

Rozpustnos zbytku v trichlorethylenu, min, %

Penetrace ve zbytku 25 oC, 100g, 5sek. 0,1mm

ASTM D - 41

Zkušební metoda

ASTM D - 1475

odpařování

ASTM D - 92

Limity (%)Zkoušky

0,90 - 0,95

48 - 58

24 - 30

35

65

99

20 - 50

Viskozita Saybold Furol, 25 oC, sec 25 - 125

Obsah vody max, % 0,5



Elastomerní asfaltový hydroizolační lak

Použití
RUBBERLAC se používa na:
• Spojování asfaltových membrán.
• Antikorozní ochranu kovových povrchů.
• Hydroizolaci a ochranu vnějších betonových povrchů.
• Hydroizolaci střech. 
Je kompatibilní s polyuretanem, betonem, odlehčeným 
betonem, zdivem, sádrokartonem, kovem (není kompatibilní s 
polystyrénem, protože obsahuje ředidla).

Způsob aplikace
Podklad musí být čistý, zbavený mastot, prachu a nešistot. 
Před aplikací obsah nádoby dobře promíchejte do jeho úplné 
homogenizace. Při použití ke spojování asfaltových membrán s 
pomoci hořáku se materiál aplikuje pomoci štětce, válečku 
nebo stříkací pistole v jedné vrstvě, kterou je třeba nechat zcela 
zaschnout (nejméně po dobu 24 hodin po aplikaci). Při 
hydroizolačním použití je třeba nanést alespoň dvě vrstvy. 
Každá nová vrstva se musí na předchozí vrstvu (která musí být 
zcela suchá) aplikovat vertikálně. Nenanášejte silnou 
membránu pouze v jedné vrstvě. Pokud se aplikuje na povrchy, 
které jsou vystaveny slunečnímu záření je nezbytná ochrana 
pomoci asfaltového aluminiového nátěru BITUAL. Aplikační 
nástroje je třeba očistit lihem, petrolejem nebo jiným podob-
ným rozpouštědlem.

Spotřeba
Spotřeba závisí na poréznosti a struktuře povrchu. Spotřeba na 
nátěr: 0,25-0,40 kg/m2 (betonové povrchy) a 0,15-0,25 kg/m2 
(kovové povrchy).

Balení a skladování
Dodává se v 17 kg kontejnerech a v sudech o váze 180 kg. 
Materiál lze skladovat na krytém místě vic než rok, v 
dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Bezpečnostní opatření
RUBBERLAC je vysoce hořlavý. Používejte ho v dostatečné 
vzdálenosti od zdrojů ohně a na dobře větraném místě. 
Vyvarujte se vdechnutí výrarů a zameste styku s pokožkou a 
očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 
a vyhledejte lékařskou pomoc. Je třeba používat vhodné 
osobní ochrané pomůcky. Materiál v tekutém stavu znečišťuje 
vodu. Likvidace materiálu do půdy je zakázána, viz. příslušné 
předpisy.

Obecný popis
RUBBERLAC je směs modifikovaného asfaltu s elastomerními přísadami a 
organickými rozpouštědly. Díky své vyjímečné elasticitě RUBBERLAC účinně 
překrývá praskliny v podkladu a vytváří membránu, která dobře funguje při 
vysokých i nízkých teplotách. Vytvořená membrána má vysokou odolnost 
vůči kyselinám a zásadám se slabou koncentrací, a také vůči podpovrcho-
vým solím. Naopak ji mohou poškodit ropná rozpouštědla. 

Zkoušky

Technické specifikace

Hustota při 25 oC v gr/cm3 

Destilační zbytky, %

Doba schnutí povrchu, h

Bod vzplanutí, oC

Bod měknutí ve zbytku, oC

Penetrace ve zbytku, 25 oC, dmm

Elastické zotavení ve zbytku, 25 oC, %

Zkušební metoda

ASTM D - 1475

odpařování

ASTM D - 2377

ASTM D - 92

ASTM D - 36

ASTM D - 5

ASTM D - 6084

Limity (%)

0,92 - 0,96

60 - 66

≤ 3

20 - 25

> 90

35 - 45

≥ 80



Asfaltový aluminiový nátěr

Použití
BITUAL se používá na:
• Reflexní tepelně izolující nátěr asfaltových vrstev.
• Ochranu starých a nových asfaltových vrstev před účinky 
slunečního záření. 
• Protikorozní ochranu kovových konstrukcí.
• BITUAL se aplikuje na hydroizolační asfaltové membrány s 
povrchem křemíčitého písku nebo tenké polypropylenové 
plsti. 
• Ochrana starých asfaltových membrán s posypovým 
kamenivem nebo hliníkovou fólií.
Neaplikuje se na hydroizolační asfaltové membrány s 
polyethylenovým povrchem z důvodu špatné přilnavosti. Je 
kompatibilní s polyuretanem, betonem, odlehčeným betonem, 
zdivem, sádrokartonem, kovem (není kompatibilní s polystyré-
nem, protože obsahuje ředidla).

Způsob aplikace
Podklad musí být čistý, zbavený prachu, rzi, vlhkosti, mastnot, 
cizích materiálů atd. Před aplikací materiál dobře promíchejte. 
Materiál se aplikuje za studena pomoci štětinového kartáče 
nebo stříkací pistole, nejméně ve dvou vrstvách. Každá nová 
vrstva se musí na předchozí vrstvu (která musí zcela 
zaschnout) aplikovat vertikálně. Nenanášejte silnou membránu 
pouze v jedné vrstvě. Nově aplikované asfaltové laky nechejte 
zaschnout alespoň 4 týdný (v závislosti na počasí), nežli 
aplikujete BITUAL. Pokud materiál zaschne, lze ho z 
aplikačních nástrojů odstranit lihem nebo petrolejem nebo 
jiným podobným rozpouštědlem.

Spotřeba
Spotřeba závisí na poréznosti a struktůře povrchu. Spotřeba 
na nátěr - vrstvu: 0,1-0,15 kg/m2 . 

Balení a skladování
Dodává se 5 kg a 17kg kontejnerech. Skladujte na krytém 
místě chráněném před mrazem nebo silným zdrojem tepla po 
dobu jednoho roku.

Bezpečnostní opatření
Bitual je vysoce hořlavý. Používejte ho v dostatečné vzdále-
nosti od zdrojů ohně a na dobře větraném místě. Vyvarujte se 
vdechnutí výrarů a zamezte styku s pokožkou a očima. Při 
zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc. Je třeba používat vhodné osobní 
ochrané pomůcky. Materiál v tekutém stavu znečišťuje vodu. 
Likvidace materiálu do půdy je zakázána, viz. příslušné 
předpisy.

Obecný popis
BITUAL je směs asfaltu, organických rozpouštědel a jemnozrného hliníku. 
Vytváří reflexní membránu, která ochraňuje hydroizolační systém před 
slunečním zářením a snižuje jeho tepelný účinnek například na střechách. 
Vytvořená membrána má vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám se 
slabou koncentrací, a také vůči podpovrchovým solím. Naopak ji mohou 
poškodit ropná rozpouštědla.

Technické specifikace

Hustota při 25 oC v gr/cm3

Max. Obsah vody, %

Destilační zbytek,%

Zkušební metoda

ASTM D - 1475

ASTM D - 2824 type I

Limity (%)Zkoušky

0,90 - 0,95

≤ 0,3

≥ 40

Nerozpustné látky CS2, % ≤ 40

Min. Obsah hliníku, % ≥ 11

Bod vzplanutí, οC ASTM D - 92 18 - 24



Asfaltový tmel aplikovaný za studena

Použití
• Utěsňování horizontálních a vertikálních spár, dilatačních 
spár na terasách, budovách, mostech atd.. 
• Používá se jako těsnící materiál ve spojení s asfaltovými 
hydroizolačnímI membránami. 
Je kompatibilní s polyuretanem, betonem, odlehčeným 
betonem, zdivem, sádrokartonem, kovem (není kompatibilní s 
polystyrénem, protože obsahuje ředidla).
Nedoporučuje se jeho použití na spáry vozovek, na které se 
používá elastomerní mastixový materiál aplikovaný za tepla 
BJS.

Způsob aplikace
Aplikuje se na horizontální spoje u běžných otvorů a na 
vertikální spoje u úzkých otvorů. Povrch musí být čistý, 
zbavený prachu, mastnot a nečistot. Aplikace se provádí při 
teplotě 10 oC až 50 oC. Pokud podkladová vrstva ve spoji není 
asfaltová aplikujte nejprve základní nátěr BITULAC PRIMER. 
Aby byla zajištěná správná konfigurace a provoz spoje, 
doporučujeme umístit do něj elastickou lemovku (suzavřenými 
póry). Aplikuje se za studena pomoci špachtle nebo 
vytlačovací pistolí. Aplikační nástroje je třeba očistit lihem 
nebo petrolejem nebo jiným podobným rozpouštědlem.

Spotřeba
120-130 gr/m na spoj 1x1 cm.

Balení a skladování
Dodává se v kontejnerech 5, 10 a 20 kg. Na krytém místě lze 
material skladovat více než rok, v dostatečné vzdálenosti od 
zdrojů tepla.

Bezpečnostní opatření
BITUΜAC je vysoce hořlavý. Používejte ho v dostatečné 
vzdálenosti od zdrojů ohně a na dobře větraném místě. 
Vyvarujte se vdechnutí výparů a zamezte styku s pokožkou a 
očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 
a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné osobní 
ochanné prostředky. Likvidace materiálu do půdy je zakázána, 
viz. příslušné předpisy. 

Obecný popis
BITUMAC je směs modifikovaného asfaltu s elastomerními přísadami, 
speciálními pryskyřicemi, organickými rozpouštědly a inertními materiály. 
Jedná se o asfaltový tmel, který se aplikuje za studena a má velmi dobrou 
přilnavost na porézní i na rovné povrchy. BITUMAC dokonale vyplňuje 
deformace spoje, ke kterým dochází v důsledku tepelného roztahování a 
smršťování materiálů. Materiál má vysokou odolnost vůči kyselinám a 
zásadám se slabou koncentrací, a také vůči podpovrchovým solím. Naopak ji 
mohou poškodit ropná rozpouštědla.

Zkoušky

Technické specifikace

Hustota při 25 oC v gr/cm3

Destilační zbytek, %

Bod vzplanutí, oC

Míra elastického chování 25 oC, %

Elastické zotavení tmelu 25 oC, %

Zkušební metoda

EN ISO 3838

Odpařování

EN ISO 2592

EN 13589

EN ISO 7389

EN ISO 9047

Limity (%)

1,15 - 1,30

80 - 90

30 - 35

> 120

10 - 15

Nedochází k popraskání
nebo oddělení od podkladu

Stanovení stárnutí vlivem umělého UV záření, % EN 14187-8 ≤ ±20

Stanovení odolnosti proti hydrolýze EN 14187-5

Stanovení stékavosti 80 oC, mm EN ISO 7390 ≤ 2

Stanovení přilnavosti a soudržnosti 
-10 oC až 80 oC

Nedochází k popraskání
nebo oddělení od podkladu



Asfaltový mastixový materiál aplikovaný za tepla

Použití
• Utěsňování horizontálních spár, dilatačních spár na 
terasách, budovách, mostech, atd..
• Utěsňování prasklin vozovky a dilatačních spár na mostech.
Je kompatibilní s minerální vatou, betonem, odlehčeným 
betonem, zdivem, sádrokartonem, kovy.

Způsob Aplikace
Povrch musí být čistý, zbavený prachu, mastnot, nečistot a 
nesoudržných materiálů. Materiál BJS se aplikuje při teplotě 
160-190 οC. Doporučuje se materiál ořívat pomoci diatermick-
ého oleje, aby došlo ke stejnoměrnému, jednotnému ohřevu a 
místy nedocházelo k přehřívání. Opakované zahřívání může 
poškodit struktůru materiálu. Obsah nádoby se musí dobře 
zamíchat do jeho úplné homogenizace. Pokud aplikovaný 
povrch není na asfaltové bázi musí se nejdříve natřít základem 
BITULAC PRIMER. Aby byla zajištěná správná konfigurace a 
provoz spoje, doporučujeme umístit do něj elastickou vložku 
(s uzavřenými póry). Aplikační nástroje je třeba očistit lihem 
nebo petrolejem nebo jiným podobným rozpouštědlem.

Spotřeba
110-130 gr/m na spoj 1x1 cm.

Balení a skladování
Dodává se v 20 kg kontejnerech. Skladování na krytém místě 
min. 1rok.

Bezpečnostní opatření
Při použití je nutná zvýšená pozornost, protože je materiál 
aplikován za tepla. Při styku s pokožkou může vyvolat vážné 
popáleniny. Používejte vhodné osobní ochrané prostředky. 
Není toxický a neobsahuje ředidla. Likvidace materiálu do 
půdy je zakázána, viz. příslušné předpisy. 

Obecný popis
BJS Je směs modifokovaného asfaltu a elastomerními přísadami a inertními 
materiály. Je to asfaltový mastixový materiál aplikovaný za tepla s dobrou 
přilnavostí jak na porézní, tak i na hladké povrchy. BJS zůstává elastický při 
teplotách od -20 οC do +80 οC. Materiál má vysokou odolnost vůči kyselinám 
a zásadám se slabou koncentrací, a také vůči podpovrchovým solím. 
Naopak ho mohou poškodit ropná rozpouštědla.

Technické specifikace

Zkoušky

Hustota při 25 oC, gr/cm3

Bod měknutí ve zbytku, oC

Penetrace kuželem, při 25 oC, pro 150 gr, dmm

Elastické zotavení (resilience) při 25 oC, 75 gr, %

Stabilita na teplo, Penetrace kuželu, dmm

Soudržnost, pnutí, N/mm2

Kompatibilita s asfaltovým chodníkem

Pevnost spoje, pnutí, N/mm2

Pevnost spoje, oddělení / popraskání

Soudržnost při nízkých teplotách
oddělení/popraskání

Soudržnost, oddělení/popraskání

Soudržnost při nízkých teplotách, pnutí, N/mm2

Stabilita na teplo, elastický návrat, (resilience), %

Odolnost proti průtoku při 60 oC, po dobu 5 h, mm 

Limity (%)Zkušební metoda

EN 13880 - 1

EN 1427

EN 13880 - 2

EN 13880 - 3

EN 13880 - 4

EN 13880 - 4

EN 13880 - 5

EN 13880 - 9

EN 13880 - 13

EN 13880 - 13

EN 13880 - 10

EN 13880 - 10

EN 13880 - 7

EN 13880 - 7

1,1 - 1,3

≥ 85

40 - 100

≤ 60

40 - 100

Neodděluje se od podkladu

≤ 0,75

Neodděluje se odpodkladu
žádné popraskání

≤ 0,48

Neodděluje se od podkladu
žádné popraskání

Neodděluje se od podkladu
žádné popraskání

≤ 0.3

≤ 60

≤ 3
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