
Στεγανωτικό διάλυµα ασφαλτικής βάσης

Γενική περιγραφή
Το BITULAC είναι µίγµα ειδικής ποιότητας ασφάλτου µε οργανικούς διαλύτες. Συ-
νιστάται η χρησιµοποίησή του ως προεπάλειψη σε τραχείες επιφάνειες για την επι-
κόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών µεµβρανών, διότι έχει ισχυρή συγκολλητική 
ικανότητα και εξαιρετική πρόσφυση στα δοµικά υλικά. Ο υµένας που σχηµατίζεται 
µετά τη ξήρανση είναι ενιαίος, απρόσβλητος από αραιά διαλύµατα οξέων και βά-
σεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όµως στη 
χρήση πετρελαιοειδών. 

Χρήσεις
Το BITULAC χρησιµοποιείται για:
• Προεπάλειψη για την επικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών.
• Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών.
• Στεγάνωση και προστασία εξωτερικών επιφανειών από σκυρό-
δεµα
Είναι συµβατό µε πολυουρεθάνη, σκυρόδεµα, ελαφροσκυρόδε-
µα, τούβλο, γυψοσανίδα, µέταλλο (δεν είναι συµβατό µε πολυστε-
ρίνη λόγω των διαλυτών που περιέχει). 

Τρόπος εφαρµογής
Γίνεται προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής έτσι ώστε να εί-
ναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριά ή ξένα υλικά. Το περι-
εχόµενο του δοχείου του BITULAC πρέπει να ανακατεύεται καλά 
για την πλήρη οµογενοποίησή του. Για επικόλληση ασφαλτικής 
στεγανωτικής µεµβράνης µε την χρήση φλόγιστρου εφαρµόζεται 
µε χορτάρινη βούρτσα ρολό ή πιστόλι βαφής σε µια στρώση.Όταν 
χρησιµοποιείται για στεγάνωση, προτείνεται η χρήση του BITU-
LAC PRIMER σαν αστάρι και στην συνέχεια, εφαρµογή µιας του-
λάχιστον στρώσης BITULAC. Η κάθε στρώση εφαρµόζεται σταυ-
ρωτά στην προηγούµενη και αφού πρώτα έχει στεγνώσει καλά. 
Στην περίπτωση που η επιφάνεια παραµείνει εκτεθειµένη στην η-
λιακή ακτινοβολία απαιτείται η προστασία της µε βαφή αλουµινίου 
ασφαλτικής βάσης BITUAL. Το BITULAC επιδέχεται περαιτέρω α-
ραίωση όταν χρησιµοποιείται σαν προεπάλειψη, µε την προσθήκη 
πετρελαίου ή βενζίνης έως 20%. Ο καθαρισµός των εργαλείων 
γίνεται µε βενζίνη ή πετρέλαιο.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφά-
νειας. Στην κάθε στρώση η κατανάλωση κυµαίνεται από 0,3-0,4 
kg/m2  σε επιφάνεια σκυροδέµατος και από 0,15-0,25 kg/m2  σε 
µεταλλικές επιφάνειες.

Συσκευασία και αποθήκευση
Διατίθεται σε δοχεία των 5kg, 17 kg και σε βαρέλια των 180 kg. 
Αποθηκεύεται σε στεγασµένους χώρους για ένα τουλάχιστον 
έτος µακριά από πηγές έντονης θερµότητας.

Προφυλάξεις - προστασία
Το BITULAC είναι εύφλεκτο. Να αποφεύγεται η χρήση του κοντά 
σε πηγές έντονης θερµότητας. Να αποφεύγεται η εισπνοή ατµών 
και η οποιαδήποτε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Σε περίπτωση 
επαφής ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συµβου-
λή. Προσοχή σε εργασία σε κλειστούς χώρους χωρίς εξαερισµό. 
Να µην απορρίπτεται στη φύση και να γίνεται η διαχείριση των α-
ποβλήτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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