bitucrack

Ελαστοµερής ασφαλτική µαστίχη επισκευής ρωγµών,
ψυχρής εφαρµογής
18kg

Το bitucrack είναι ασφαλτική ελαστοµερής σφραγιστική µαστίχη, ψυχρής εφαρµογής µε συνθετικές
ρητίνες και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υµένας που σχηµατίζεται, είναι ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες
και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Εµποδίζει την διείσδυση της υγρασίας και του νερού. Έχει υψηλή ελαστικότητα,
καλή πρόσφυση στο υπόστρωµα, ικανότητα να γεφυρώνει και να στεγανοποιεί ρωγµές του οδοστρώµατος.
Δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων, προσβάλλεται όµως από οργανικούς διαλύτες
και λάδια. Είναι φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, διότι δεν περιέχει διαλύτες.
ΧΡΗΣΕΙΣ: Χρησιµοποιείται για την σφράγιση ρωγµών στα ασφαλτικά
οδοστρώµατα και επιφάνειες από σκυρόδεµα.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρµόζεται εν ψυχρώ σε επιφανειακές
ρωγµές πλάτους περίπου 0,5 - 1cm, σε θερµοκρασία 10ºC - 35ºC και σε
ξηρό καιρό. H ρωγµή πρέπει να είναι, καθαρή, χωρίς ξένα υλικά (σκόνη,
λάδια, νερό). Το υλικό αναδεύεται και εφαρµόζεται µε σπάτουλα ή µε
ειδικό εξοπλισµό. Αµέσως µετά, ακολουθεί επίπαση µε χαλαζιακή άµµο ή
θραυστό υλικό έως 3mm πάνω στην επιφάνεια του διαστρωµένου υλικού.
Μετά από περίπου µία ώρα και ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, η
ρωγµή δίνεται στην κυκλοφορία. Η οδήγηση πάνω από το νωπό υλικό
θα πρέπει να γίνεται µε χαµηλή ταχύτητα. Το υλικό στεγνώνει πλήρως,
ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και το πλάτος της ρωγµής, σε χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο από µία ηµέρα. Ο καθαρισµός των εργαλείων
γίνεται µε νερό αµέσως µετά την χρήση, ενώ όταν το υλικό στεγνώσει
µε βενζίνη ή πετρέλαιο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Περίπου 0,3kg/m, ανάλογα µε το µέγεθος της ρωγµής.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία
των 18kg. Αποθηκεύεται σε στεγασµένο χώρο και σε θερµοκρασία άνω
των 5ºC για έξι τουλάχιστον µήνες.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό
ΕΚ 1272/2008. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να
φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύµατα, µέσα ατοµικής
προστασίας για τα µάτια και το πρόσωπο. Σε περίπτωση επαφής µε το
δέρµα πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Mόνο για επαγγελµατική
χρήση. Είναι ακίνδυνο κατά τη µεταφορά. Αναλυτικότερες προφυλάξεις
αναφέρονται στο Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας (MSDS).

Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΟΡΙΑ

Φυσική κατάσταση

Παρατήρηση

Θιξοτροπική πάστα

Χρώµα

Παρατήρηση

Καφέ - Μαύρο

Πυκνότητα στους 25ºC, gr/cm³

ASTM D-1475

1,0 - 1,1

Επιµήκυνση στο σηµείο θραύσης, 25ºC, %

ASTM D-412

>600

Ευκαµψία στο κρύο, ºC

ASTM D-522

<-8

Ελαστική επαναφορά, 25ºC, %

ASTM D-6084

>70
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