bituplast

Ελαστοµερές στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωµα

5kg

18kg

Το bituplast είναι παχύρευστο ελαστοµερές στεγανωτικό ανιονικό ασφαλτικό γαλάκτωµα µε συνθετικές
ρητίνες και ορυκτούς σταθεροποιητές. Δηµιουργεί συνεχή στεγανωτικό υµένα µαύρου χρώµατος,
εξαιρετικά ελαστικό, µε άριστη πρόσφυση στο σύνολο των δοµικών υλικών. Το bituplast καλύπτει πολύ
αποτελεσµατικά τις τριχοειδείς ρηγµατώσεις κάθε είδους επιφανειών. Δεν προσβάλλεται από αραιά
διαλύµατα οξέων και βάσεων, προσβάλλεται όµως από οργανικούς διαλύτες, λάδια και ισχυρά χηµικά
καθαριστικά. Είναι φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, διότι δεν περιέχει διαλύτες.
ΧΡΗΣΕΙΣ: Το bituplast χρησιµοποιείται για στεγάνωση και προστασία
οριζόντιων και κάθετων επιφανειών από σκυρόδεµα (υγροµόνωση σε
µπάνια, δάπεδα, βεράντες), στεγάνωση τοιχίων αντιστήριξης και θεµελίωσης πριν την επιχωµάτωση, δηµιουργία φράγµατος υδρατµών, κόλληση
θερµοµονωτικών πλακών, συντήρηση παλαιών ασφαλτικών στρώσεων.
Είναι συµβατό µε πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, σκυρόδεµα, ελαφροσκυρόδεµα, τούβλα, γυψοσανίδες, µεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι καθαρή,
χωρίς σκόνες, λάδια, σαθρά ή ξένα υλικά. Εφαρµόζεται µε χορτάρινη
βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής σε επάλληλες στρώσεις, σταυρωτά και
αφού έχουν στεγνώσει καλά οι προηγούµενες. Η προσθήκη οπλισµού
(π.χ. υαλοϋφάσµατος) µεταξύ των στρώσεων, αυξάνει σηµαντικά τις
αντοχές της στεγάνωσης. Το bituplast εφαρµόζεται σε θερµοκρασία
από 5ºC έως 30ºC. Σε θερµοκρασίες άνω των 30ºC συνιστάται αραίωση
µε νερό 20% περίπου, ανάλογα µε την θερµοκρασία. Όταν εφαρµόζεται
σε επιφάνειες εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία, είναι απαραίτητη
αντηλιακή προστασία µε ασφαλτικό χρώµα αλουµινίου bitual. Ο καθαρισµός
των εργαλείων γίνεται µε νερό αµέσως µετά την χρήση, ενώ όταν το υλικό
στεγνώσει µε βενζίνη ή πετρέλαιο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της
επιφάνειας εφαρµογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυµαίνεται από
0,4 - 0,6kg/m². Προτεινόµενη κατανάλωση για στεγανοποίηση δωµάτων:
2,5kg/m², προστασία και στεγάνωση τοιχίων: 1,5kg/m², κόλληση θερµοµονωτικών πλακών: 0,7kg/m², φράγµα υδρατµών: 0,5kg/m².
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των
5kg και 18kg. Αποθηκεύεται σε στεγασµένο χώρο και σε θερµοκρασία
άνω των 5ºC για ένα τουλάχιστον έτος.
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 - 1,05

Δείκτης pH

pH-µετρο

8 - 10

Υπόλειµµα εξάτµισης, %

Εξάτµιση

55 - 60

Επιµήκυνση στο σηµείο θραύσης, 25ºC, %

ASTM D-412

>600

Ευκαµψία στο κρύο, ºC

ASTM D-522

<-8

Ελαστική επαναφορά, 25ºC, %

ASTM D-6084

>65
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