
Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωµα

Γενική περιγραφή
Το ΒITUPAST είναι ανιονικό ασφαλτικό γαλάκτωµα που περιέχει συνθετικές ρητί-
νες, γαλακτωµατοποιητές και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υµένας που σχηµατί-
ζεται µετά την εξάτµιση του υδατικού µέσου, είναι απρόσβλητος από αραιά διαλύ-
µατα οξέων και βάσεων είναι όµως ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες και λά-
δια. 

Χρήσεις
Το BITUPAST χρησιµοποιείται για:
• Στεγάνωση και προστασία οριζόντιων και κατακόρυφων 
επιφανειών από σκυρόδεµα,
• Στεγάνωση τοιχίων αντιστήριξης και θεµελίωσης πριν την 
επιχωµάτωση,
• Δηµιουργία φράγµατος υδρατµών,
• Αναζωογόνηση παλαιών ασφαλτικών µονωτικών στρώσεων,
• Κόλληση θερµοµονωτικών πλακών.
Είναι συµβατό µε πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, σκυρόδεµα, 
ελαφροσκυρόδεµα, τούβλα, γυψοσανίδες. 

Τρόπος εφαρµογής
Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, 
λάδια, σαθρά ή ξένα υλικά. Εφαρµόζεται µε χορτάρινη βούρτσα
ή πιστόλι βαφής σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, ανάλογα µε το ε-
πιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Η φορά της κάθε στρώσης να είναι κά-
θετη σε σχέση µε την προηγούµενη, η οποία και θα πρέπει να έ-
χει στεγνώσει καλά. Η προσθήκη οπλισµού (π.χ. υαλοϋφάσµατος 
ή υαλοπλέγµατος) µεταξύ των στρώσεων, αυξάνει σηµαντικά τις 
αντοχές της στεγάνωσης. Το BITUPAST δεν χρησιµοποιείται σε 
θερµοκρασία χαµηλότερη των 5 οC. Αν πρόκειται να χρησιµο-
ποιηθεί σαν αστάρι, επιδέχεται αραίωση έως 50% µε νερό. Ο κα-
θαρισµός των εργαλείων γίνεται µε νερό αµέσως µετά την χρήση. 
Όταν το υλικό στεγνώσει ο καθαρισµός γίνεται µε βενζίνη.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της 
επιφάνειας στεγάνωσης. Στην κάθε στρώση η κατανάλωση 
κυµαίνεται από 0,4-0,6 kg/m2.
Προτεινόµενες καταναλώσεις για:
• Τοιχία από σκυρόδεµα >1,5 kg/m2

• Στεγάνωση δωµάτων >2,5 kg/m2

• Κόλληση θερµοµονωτικών πλακών >0,5 kg/m2

• Φράγµα υδρατµών >0,5 kg/m2

Συσκευασία και αποθήκευση
Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 19 kg και σε βαρέλια των 220 kg. 
Αποθηκεύεται σε στεγασµένους χώρους και σε θερµοκρασία µε-
γαλύτερη των 5 οC για  ένα (1) τουλάχιστον έτος.

Προφυλάξεις - προστασία
Αποφύγετε παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. Σε περίπτωση επα-
φής µε τα µάτια να χρησιµοποιείστε άφθονο νερό και να ζητείστε 
συµβουλή γιατρού. Να µην απορρίπτεται στο έδαφος και να γίνε-
ται διαχείριση του απορριπτόµενου υλικού σύµφωνα µε τους ισχύ-
οντες περιβαλλοντικούς κανονισµούς. Είναι  ακίνδυνο κατά τη µε-
ταφορά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιδιότητες Μέθοδος δοκιµής Όρια (%)

ASTM D - 1227

1,1 - 1,14

40 - 60

30 - 50

40 - 60

≤ 24

Ανάφλεξη Δεν αναφλέγεται

Καµία ροή ή φλύκταινες

Καµία ρωγµή

Πυκνότητα σε gr/cm3

Υπόλειµµα εξάτµισης, %

Τέφρα στο υπόλειµµα, %

Περιεκτικότητα σε νερό, %

Χρόνος ξήρανσης, µέγιστος, h

Θέρµανση στους 100 oC

Ευκαµψία µεµβράνης στους 0 oC

Αντοχή µεµβράνης στο νερό
Δεν εµφανίζει φλύκταινες

και δεν
επαναγαλακτωµατοποιείται


