
Ελαστοµερές ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωµα

Γενική περιγραφή
Το BITUAL είναι µίγµα ασφάλτου, οργανικών διαλυτών και πάστας αλουµινίου. 
Χρησιµοποιείται για ενίσχυση και προστασία ασφαλτικών στεγανώσεων και µεταλ-
λικών επιφανειών. Με την εφαρµογή του σχηµατίζεται ενιαίος υµένας µε αντανα-
κλαστικές ιδιότητες, µειώνοντας, κατά συνέπεια, τη θερµική επιβάρυνση της εν 
λόγω επιφάνειας.

Xρήσεις
Το BITUAL χρησιµοποιείται για:
• Θερµοµονωτική ανακλαστική βαφή ασφαλτικών επαλείψεων
• Προστασία παλιών και νέων ασφαλτικών στρώσεων από την 
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. 
• Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών 
(σωληνώσεις, δεξαµενές)
• Εφαρµογή σε ασφαλτικές στεγανωτικές µεµβράνες µε άνω 
επικάλυψη χαλαζιακής άµµου ή λεπτού υφάσµατος 
πολυπροπυλενίου
• Προστασία παλαιών ασφαλτικών µεµβρανών µε επικάλυψη 
ορυκτής ψηφίδας ή φύλλου αλουµινίου
Δεν εφαρµόζεται σε ασφαλτικές στεγανωτικές µεµβράνες µε άνω 
επικάλυψη φιλµ πολυαιθυλενίου λόγω κακής πρόσφυσης. Είναι 
συµβατό µε πολυουρεθάνη, σκυρόδεµα, ελαφροσκυρόδεµα, τού-
βλα, γυψοσανίδες, µέταλλα. Δεν είναι συµβατό µε την πολυστερί-
νη λόγω των οργανικών διαλυτών που περιέχει. 

Τρόπος εφαρµογής
Γίνεται σωστή προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής, έτσι ώστε 
να είναι καθαρή από σκόνες, σκουριά, υγρασία, ξένα υλικά κλπ. 
Το περιεχόµενο του δοχείου πρέπει να ανακατεύεται πολύ καλά 
πριν την χρήση. Εφαρµόζεται µε χορτάρινη βούρτσα ή πιστόλι βα-
φής σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, µε την κάθε στρώση να γίνεται 
σταυρωτά σε σχέση µε την προηγούµενη. Να αποφεύγεται η δηµι-
ουργία µεγάλου πάχους στρώσης. Η εφαρµογή του BITUAL πάνω 
από πρόσφατη εφαρµογή άλλων ασφαλτικών βερνικιών να γίνεται 
µετά την πάροδο χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 4 εβδοµάδων.

Κατανάλωση
Εξαρτάται από το πορώδες της επιφάνειας. Κυµαίνεται από 
0,1-0,15 kg/m2 ανά στρώση. 

Συσκευασία και αποθήκευση
Διατίθεται σε δοχεία των 5 kg και 17 kg. Αποθηκεύεται σε στεγα-
σµένους χώρους προφυλαγµένους από το ψύχος ή έντονες πη-
γές θερµότητας για διάρκεια ενός έτους.

Προφυλάξεις - προστασία
Το BITUAL είναι πολύ εύφλεκτο. Προτείνεται η χρήση µακριά από 
φλόγα ή έντονες πηγές θερµότητας. Να αποφεύγεται η εισπνοή 
ατµών και η οποιαδήποτε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Σε πε-
ρίπτωση επαφής ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική 
συµβουλή. Προσοχή σε εργασία σε κλειστούς χώρους χωρίς εξα-
ερισµό. Να µην απορρίπτεται στη φύση και να γίνεται η διαχείριση 
των αποβλήτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 25 oC σε gr/cm3

Σηµείο ανάφλεξης, oC

Περιεκτικότητα σε νερό max, %

Περιεκτικότητα σε Al min, %

Μη πτητικά συστατικά, %

Αδιάλυτα συστατικά σε CS2, %

Μέθοδος δοκιµής

ASTM D - 1475

ASTM D - 92

ASTM D - 2824 type I

ASTM D - 2824 type I

ASTM D - 2824 type I

ASTM D - 2824 type I

Όρια (%)

0,90 - 0,95

18 - 24

≤ 0,3

≥ 11

≥ 40

≤ 40

Ιδιότητες


