
Ελαστοµερές ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωµα

Γενική περιγραφή
Το BITUPLAST είναι ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα ανιονικής βάσης µε συν-
θετικές ρητίνες και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υµένας του BITUPLAST, µετά το 
στέγνωµά του, εξαιρετικά ελαστικός και η πρόσφυσή του στο σύνολο των δοµικών 
υλικών άριστη. Δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων, φιλικό 
στον χρήστη, καλύπτει πολύ αποτελεσµατικά τις τριχοειδείς ρηγµατώσεις των επι-
φανειών. 

Xρήσεις
Το BITUPLAST χρησιµοποιείται για στεγάνωση και προστασία ο-
ριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών από σκυρόδεµα, στεγά-
νωση τοιχίων αντιστήριξης και θεµελίωσης πριν την επιχωµάτω-
ση, δηµιουργία φράγµατος υδρατµών, την αναζωογόνηση παλαι-
ών ασφαλτικών µονωτικών στρώσεων, την κόλληση θερµοµονω-
τικών 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) 
µεταξύ των επαλείψεων, αυξάνει σηµαντικά τις αντοχές της στε-
γάνωσης. Το BITUPLAST δεν χρησιµοποιείται σε θερµοκρασία 
χαµηλότερη των 5 οC. Αν εφαρµόζεται σε επιφάνειες εκτεθειµέ-
νες στην ηλιακή ακτινοβολία, είναι απαραίτητη αντηλιακή προστα-
σία µε ασφαλτική βαφή αλουµινίου BITUAL. Αν πρόκειται να χρη-
σιµοποιηθεί σαν αστάρι, επιδέχεται αραίωση έως 50% µε νερό.
Ο καθαρισµός 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 επιφά-
νειας 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 δοχεία των 5 και 18 kg και βαρέλια των 220 kg. Απο-
θηκεύεται σε στεγασµένους χώρους και σε θερµοκρασία µεγαλύ-
τερη των 5 οC για (1) ένα 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 Όρια (%)

Πυκνότητα σε gr/cm3 

Δείκτης pH

Υπόλειµµα εξάτµισης, %

Επιµήκυνση στο σηµείο θραύσης, %

Ευκαµψία στο κρύο, oC

Αντοχή σε θερµοκρασία, oC

Αντοχή µεµβράνης στο νερό

Αντοχή εφελκυσµού, MPa
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1,0 - 1,05

8 - 10

55 - 60

> 200

< - 8
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Δεν επαναγαλακτωµατοποιείται
ούτε εµφανίζει φλύκταινες

> 0,15


