
Ελαστοµερές στεγανωτικό διάλυµα ασφαλτικής βάσης

Γενική περιγραφή
Το RUBBERLAC είναι µίγµα τροποποιηµένης ασφάλτου µε ελαστοµερή πρόσθετ-
α και οργανικούς διαλύτες. Λόγω της εξαιρετικής ελαστικότητάς του καλύπτει α-
ποτελεσµατικά τις τριχοειδείς ρηγµατώσεις του υποστρώµατος, δηµιουργώντας 
ένα υµένα που συµπεριφέρεται ιδανικά τόσο σε χαµηλές όσο και σε υψηλές θερ-
µοκρασίες. Ο υµένας που σχηµατίζεται µετά το στέγνωµα είναι ενιαίος και ελα-
στικός, απρόσβλητος από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων. Είναι ευαίσθητος 
όµως στη χρήση πετρελαιοειδών. 

Χρήσεις
Το RUBBERLAC χρησιµοποιείται για:
• Προεπάλειψη για την επικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών.
• Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών.
• Στεγάνωση και προστασία εξωτερικών επιφανειών από 
σκυρόδεµα
Είναι συµβατό µε πολυουρεθάνη, σκυρόδεµα, ελαφροσκυρόδε-
µα,τούβλα, γυψοσανίδες, µέταλλα. 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 περιε-
χόµενο του δοχείου του RUBBERLAC πρέπει να ανακατεύεται κα-
λά 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 BITULAC 
PRIMER σαν αστάρι και στην συνέχεια εφαρµογή µιας τουλάχι-
στον στρώσης RUBBERLAC. Η κάθε στρώση εφαρµόζεται σταυ-
ρωτά στην προηγούµενη και αφού πρώτα έχει στεγνώσει καλά. 
Στην περίπτωση που η επιφάνεια παραµείνει εκτεθειµένη στην ηλι-
ακή ακτινοβολία απαιτείται η προστασία της µε βαφή αλουµινίου 
ασφαλτικής βάσης BITUAL. 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 0,25-0,40 
kg/m2  σε επιφάνεια σκυροδέµατος και από 0,15-0,25 kg/m2  σε 
µεταλλικές επιφάνειες.

Συσκευασία και αποθήκευση
Διατίθεται σε δοχεία των 17 kg.και βαρέλια των 180 kg. Αποθηκεύ-
εται σε στεγασµένους χώρους για ένα τουλάχιστον έτος µακριά α-
πό πηγές θερµότητας.

Προφυλάξεις - προστασία
Το RUBBERLAC είναι πολύ εύφλεκτο. Να αποφεύγεται  η χρήση 
του κοντά σε έντονες πηγές θερµότητας. Να αποφεύγεται η εισπν-
οή 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 εξαε-
ρισµό. Να µην απορρίπτεται στη φύση και να γίνεται η διαχείριση 
των αποβλήτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Ιδιότητες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 25 oC σε gr/cm3

Υπόλειµµα εξάτµισης, %

Χρόνος επιφ. ξήρανσης, h

Σηµείο ανάφλεξης, oC

Σηµείο µάλθωσης υπολείµµατος, oC

Εισδυτικότητα υπολείµµατος, 25 oC, dmm

Ελαστική επαναφορά υπολείµµατος, 25 oC, %

Μέθοδος δοκιµής

ASTM D - 1475

Eξάτµιση

ASTM D - 2377

ASTM D - 92

ASTM D - 36

ASTM D - 5

ASTM D - 6084

Όρια (%)

0,92 - 0,96

60 - 66

≤ 3

20 - 25

> 90

35 - 45

≥ 80


