
Στεγανωτικό αστάρι ασφαλτικής βάσης

Χρήσεις
Το BITULAC PRIMER χρησιµοποιείται για:
• Αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών
• Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών.
Είναι συµβατό µε πολυουρεθάνη, σκυρόδεµα,ελαφροσκυρόδεµα, 
τούβλα, γυψοσανίδες, µέταλλα. Δεν είναι συµβατό µε πολυστερίνη 
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. Εφαρµό-
ζεται εν ψυχρώ µε χορτάρινη βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής σε 
µια στρώση εφόσον θα ακολουθήσει επικόλληση ασφαλτικής στε-
γανωτικής µεµβράνης µε την χρήση φλόγιστρου. Το BITULAC 
PRIMER είναι χαµηλού ιξώδους και δεν επιδέχεται περαιτέρω α-
ραίωση. Ο καθαρισµός των εργαλείων γίνεται µε βενζίνη ή πετρέ-
λαιο.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφά-
νειας. Στην κάθε στρώση η κατανάλωση κυµαίνεται από 0,2-0,4 
kg/m2 σε επιφάνεια σκυροδέµατος και από 0,1-0,2 kg/m2  σε µε-
ταλλικές επιφάνειες.

Συσκευασία και αποθήκευση
Διατίθεται σε δοχεία των 5 kg, 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 PRIMER είναι πολύ εύφλεκτο. Να αποφεύγεται η 
χρήση 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 συµβουλή. Προσοχή σε εργασία σε κλειστούς χώρους 
χωρίς εξαερισµό. Να µην απορρίπτεται στη φύση και να γίνεται η 
διαχείριση των αποβλήτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς.

Γενική περιγραφή
Το BITULAC PRIMER είναι µίγµα ειδικής ποιότητας ασφάλτου µε οργανικούς δια-
λύτες. Είναι ιδανικό αστάρι διότι έχει τέλεια πρόσφυση µε το υπόστρωµα και διει-
σδύει σε βάθος. Χρησιµοποιείται για προεπάλειψη στην επικόλληση ασφαλτικών 
στεγανωτικών µεµβρανών. Έχει ισχυρή συγκολλητική ικανότητα και αποβάλλει 
γρήγορα τους διαλύτες του. Ο υµένας που σχηµατίζεται µετά την ξήρανση είναι 
ενιαίος, απρόσβλητος από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζε-
ται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όµως στη χρήση πετρελαιοειδών. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όρια (%)

Πυκνότητα στους 25 oC σε gr/cm3 

Υπόλειµµα εξάτµισης, %

Σηµείο ανάφλεξης, oC

Περιεκτικότητα σε νερό max, %

Ιξώδες Saybold Furol, 25 oC, sec

Απόσταγµα έως 225 oC, min, %

Απόσταγµα έως 360 oC, max, %
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Διαλυτότητα υπολείµµατος τριχλωροαιθυλένιο,
min, %
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Διεισδυτικότητα υπολείµµατος 25 oC, dmm
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