Ασφαλτικά-χηµικά προϊόντα

Η Εταιρεία
Η ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε., ξεκίνησε την
δραστηριότητά της µε την παραγωγή ψυχρού επισκευαστικού
ασφαλτοµίγµατος και την παραγωγή και εµπορία ασφαλτικών χηµικών προϊόντων. Η ΒΜ παράγει και διαθέτει ειδικά προϊόντα
οδοποιίας, προϊόντα στεγάνωσης οικοδοµικών έργων και έργων
υποδοµής, υλικά πλήρωσης αρµών και ειδικές ασφάλτους. Η
ΒΜ διαθέτει πατενταρισµένη τεχνογνωσία, η οποία αφορά στην
µέθοδο - διαδικασία και στο µηχάνηµα παραγωγής του ψυχρού
επισκευαστικού ασφαλτοµίγµατος, bitumix®.

Εµπειρία και Έρευνα
Η τεχνογνωσία παραγωγής των προϊόντων της ΒΜ βασίζεται
στην άριστη γνώση και εµπειρία των ανθρώπων της, οι οποίοι για
πολλά χρόνια έχουν αφιερωθεί στην παραγωγή και εφαρµογή
των προϊόντων αυτών. Παράλληλα, η εργαστηριακή έρευνα παρέχει στην ΒΜ την δυνατότητα να βελτιώνει διαρκώς τα προϊόντα της, να παράγει προϊόντα κατά παραγγελία σύµφωνα µε τις
ανάγκες του πελάτη, καθώς επίσης να παράγει και προϊόντα ειδικών προδιαγραφών.

Στόχοι
• Η ίδρυση παραγωγικών µονάδων σε χώρες εντός και εκτός
της Ε.Ε, για την παραγωγή και εµπορία του bitumix®.
• Η εξαγωγή των προϊόντων, µέσω ανάπτυξης δικτύου
συνεργατών. Η ΒΜ ήδη εξάγει στην Τσεχία, στην Σλοβακία,
στην Κύπρο, στην Εσθονία, στην Πολωνία, στην Ρωσία, στον
Λίβανο και στην F.Y.R.O.M.
• Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, η ανάπτυξη νέων, καθώς και η βελτίωση της διαδικασίας
και των µεθόδων παραγωγής τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
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ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΕ-1
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΕ-5
AMBIT-S
Bitumix®
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ
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BITUPAST
BITUPLAST
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ
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BITULAC
BITULAC PRIMER
RUBBERLAC
BITUAL
ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
BITUMAC
BJS (Bridge Joint System)
BITUCRACK
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C57B2

ασφαλτικό γαλάκτωµα
Κατιονικό ασφαλτικό γαλάκτωµα

Χρήσεις
• Για συγκολλητικές επαλείψεις
• Για επιφανειακές επεξεργασίες
• Για εµποτισµό σκυρωτών
(ασβεστολιθικά ή πυριτικά πετρώµατα)
Τρόπος εφαρµογής
Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι καθαρή χωρίς ξένα ή σαθρά υλικά. Το ΚΕ-1 ψεκάζεται στην επιθυµητή επιφάνεια µε κατάλληλο µηχάνηµα, ώστε να υπάρξει οµοιόµορφη κατανοµή του
υλικού σε όλη την έκτασή της. Συνιστάται η ανάδευση πριν τη
χρήση του, για πλήρη οµογενοποίησή του. ∆εν εφαρµόζεται όταν
βρέχει. Θερµοκρασία εφαρµογής 2-60 oC.

Γενική περιγραφή
Κατιονικό (όξινο) ασφαλτικό γαλάκτωµα, ταχείας διάσπασης και χαµηλού ιξώδους. Περιέχει άσφαλτο σε ποσοστό 50-60 %, νερό και ειδικούς γαλακτωµατοποιητές. Με τη χρήση ασφαλτικού γαλακτώµατος ΚΕ-1, βελτιώνεται η ποιότητα
των εκτελούµενων έργων και αυξάνεται η αντοχή του οδοστρώµατος λόγω της
πλήρους και οµοιόµορφης κάλυψης της επιφάνειας µε λεπτό ασφαλτικό υµένα.
Επιπλέον, επιτυγχάνεται οικονοµία χρόνου και χρηµάτων διότι δεν απαιτείται η
χρήση θερµότητας σε κανένα στάδιο εφαρµογής. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
υγρές επιφάνειες χωρίς την προσθήκη αντιυδρόφιλου υλικού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέθοδος δοκιµής

Όρια

Κατηγορίες

EN 12846 - 1

10 - 45

class 6

Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό, %

EN 1431

≥ 53

class 4

Σταθερότητα ανάµιξης µε τσιµέντο, gr

EN 12848

>2

class 3

Τάση καθίζησης µετά από 7 ηµέρες, %

EN 12847

≤ 10

class 3

Πρόσφυση, % επικάλυψη

EN 13614

≥ 90

class 3

EN 13075 - 1

≤ 80

class 2

Υπόλειµµα σε κόσκινο 0,500mm, %

EN 1429

≤ 0,2

class 3

Υπόλειµµα σε κόσκινο 0,160mm, %

EN 1429

≤ 0,5

class 3

Χρόνος ανάµιξης µε λεπτόκοκκα αδρανή, s

EN 13075 - 2

≥ 180

class 2

∆ιείσδυση υπολείµµατος µετά από εξάτµιση
ΕΝ 13074, στους 25 oC, dmm

EN 1426

≤ 100

class 3

Μάλθωση υπολείµµατος µετά από εξάτµιση
ΕΝ 13074, oC

EN 1427

≥ 43

class 4

Ιδιότητες
Χρόνος εκροής 4mm στους 40 oC, s

Κατανάλωση
Η κατανάλωση εξαρτάται από το είδος του υποστρώµατος και
τη χρήση του. Για συγκολλητικές επαλείψεις είναι 0,6-0,8 kg/m2
(παλιές επιφάνειες), 0,4-0,6 kg/m2 (νέες επιφάνειες). Για σφραγιστικές επαλείψεις και εµποτισµό σκυρωτών είναι 1,0-1,2 kg/m2.
Για υπόστρωµα από µπετόν είναι 0,8-1,0 kg/m2.
Συσκευασία και αποθήκευση
∆ιατίθεται σε βαρέλια 200 lit µε βάρος 210 kg και χύµα σε βυτιοφόρα αυτοκίνητα. Απαιτείται προστασία από την παγωνιά (θερµοκρασίες <2 οC) και τις υψηλές θερµοκρασίες (>60 oC) λόγω
θρόµβωσης του γαλακτώµατος. Σε περίπτωση αποθήκευσής του
σε δεξαµενές για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αυτές πρέπει να είναι θερµοµονωµένες και να υπάρχει σύστηµα ανάδευσης ή ανακυκλοφορίας. Όταν το προϊόν είναι συσκευασµένο σε βαρέλια,
πρέπει να ανακατεύεται συχνά για να αποφευχθεί ο διαχωρισµός
του υλικού και ο µέγιστος χρόνος αποθήκευσης είναι (1) ένα έτος
σε στεγασµένους χώρους.

Προφυλάξεις - προστασία
Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Σε περίπτωση επαφής, χρησιµοποιήστε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Χρησιµοποιήστε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
∆εν είναι τοξικό. Να µη απορρίπτεται στο έδαφος ή σε επιφανειακά
νερά και να διαχειρίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τιµή θραύσης

ασφαλτικό γαλάκτωµα

C39BF2

Κατιονικό ασφαλτικό γαλάκτωµα

Χρήσεις
• Για προεπαλείψεις βάσεων πάνω σε 3Α.
• Για προαναµίξεις αδρανών για επιφανειακές επεξεργασίες.
Τρόπος εφαρµογής
Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι καθαρή χωρίς ξένα ή
σαθρά υλικά. Το ΚΕ-5 ψεκάζεται στην επιφάνεια µε κατάλληλο
µηχάνηµα, ώστε να υπάρξει οµοιόµορφη διασπορά του υλικού σε
όλη την έκτασή της. Συνιστάται η ανάδευσή πριν τη χρήση του,
για πλήρη οµογενοποίηση. ∆εν εφαρµόζεται όταν βρέχει.
Θερµοκρασία εφαρµογής 2-60 oC.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση εξαρτάται από τις ιδιότητες και την φύση των
αδρανών και κυµαίνεται από 1,0-1,2 kg/m2.
Συσκευασία και αποθήκευση
∆ιατίθεται σε βαρέλια 200 lit µε βάρος 210 kg και χύµα σε βυτιοφόρα αυτοκίνητα. Απαιτείται προστασία από την παγωνιά (θερµοκρασίες <2 oC) και τις υψηλές θερµοκρασίες (>60 oC) λόγω θρόµβωσης του γαλακτώµατος. Σε περίπτωση αποθήκευσής του σε
δεξαµενές για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αυτές πρέπει να είναι
θερµοµονωµένες και να υπάρχει σύστηµα ανάδευσης ή ανακυκλοφορίας. Όταν το προϊόν είναι συσκευασµένο σε βαρέλια,
πρέπει να ανακατεύεται συχνά για να αποφευχθεί ο διαχωρισµός
του υλικού και ο µέγιστος χρόνος αποθήκευσης είναι (1) ένα έτος
σε στεγασµένους χώρους.

Προφυλάξεις - προστασία
Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Σε περίπτωση επαφής, χρησιµοποιήστε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Χρησιµοποιήστε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
∆εν είναι τοξικό. Να µη απορρίπτεται στο έδαφος ή σε επιφανειακά νερά και να διαχειρίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Γενική περιγραφή
Κατιονικό (όξινο) ασφαλτικό γαλάκτωµα, µέσης ταχύτητας διάσπασης και µε χαµηλό ιξώδες. Περιέχει άσφαλτο σε ποσοστό 55-60%, νερό και κατάλληλους γαλακτωµατοποιητές. Με τη χρήση ασφαλτικού γαλακτώµατος ΚΕ-5, βελτιώνεται η
ποιότητα των εκτελούµενων έργων και αυξάνεται η αντοχή του οδοστρώµατος
λόγω της πλήρους και οµοιόµορφης διασποράς του και κάλυψης της επιφάνειας
µε λεπτό στρώµα ασφάλτου. Επιπλέον επιτυγχάνεται οικονοµία χρόνου και χρηµάτων διότι δεν απαιτείται η χρήση θερµότητας σε κανένα στάδιο εφαρµογής.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε υγρές επιφάνειες χωρίς την προσθήκη αντιυδρόφιλου υλικού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέθοδος δοκιµής

Όρια

Κατηγορίες

EN 12846 - 1

10 - 45

class 6

Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό, %

EN 1431

≥ 38

class 2

Σταθερότητα ανάµιξης µε τσιµέντο, gr

EN 12848

>2

class 3

Τάση καθίζησης µετά από 7 ηµέρες, %

EN 12847

≤ 10

class 3

Πρόσφυση, % επικάλυψη

EN 13614

≥ 90

class 3

EN 13075 - 1

≤ 80

class 2

Υπόλειµµα σε κόσκινο 0,500mm, %

EN 1429

≤ 0,2

class 3

Υπόλειµµα σε κόσκινο 0,160mm, %

EN 1429

≤ 0,5

class 3

Χρόνος ανάµιξης µε λεπτόκοκκα αδρανή, s

EN 13075 - 2

≥ 180

class 2

∆ιείσδυση υπολείµµατος µετά από εξάτµιση
ΕΝ 13074, στους 25 oC, dmm

EN 1426

≤ 150

class 4

Μάλθωση υπολείµµατος µετά από εξάτµιση
ΕΝ 13074, oC

EN 1427

≥ 39

class 5

Ιδιότητες
Χρόνος εκροής 4mm στους 40 oC, s

Τιµή θραύσης

Αντιυδρόφιλο υλικό

Xρήσεις
• Στις ασφαλτικές επαλείψεις για τη βελτίωση της πρόσφυσης
της ασφάλτου µε τα αδρανή.
• Στα θερµά ασφαλτοµίγµατα όπου υπάρχει απαίτηση
διατήρησης της ευστάθειάς τους.
Τρόπος εφαρµογής
Το AMBIT-S παραδίδεται έτοιµο προς χρήση. Προστίθεται σε
ποσοστό περίπου 1% στη θερµή άσφαλτο οδοποιίας, βελτιώνοντας την ικανότητα πρόσφυσής της µε τα διάφορα αδρανή. Συνιστάται η ανάδευσή του πριν τη χρήση για την πλήρη οµογενοποίησή του ενώ η θερµοκρασία εφαρµογής του πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από 0 οC.

Κατανάλωση
Περίπου 1% κατά βάρος θερµής ασφάλτου οδοποιΐας.
Συσκευασία και αποθήκευση
∆ιατίθεται σε βαρέλια 200 lit µε βάρος 180 kg. Αποθηκεύεται σε
στεγασµένους χώρους για (1) ένα τουλάχιστον έτος µακριά από
πηγές θερµότητας.

Προφυλάξεις - προστασία
Πρέπει να αποφεύγεται η εισπνοή των ατµών του και οποιαδήποτε επαφή µε το δέρµα. Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα µέσα
ατοµικής προστασίας. Να µη απορρίπτεται στο έδαφος και σε
επιφανειακά νερά και να διαχειρίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.

Γενική περιγραφή
Παχύρευστο υγρό µείγµα ειδικής σύνθεσης. Βελτιώνει την πρόσφυση της ασφάλτου επί των αδρανών υλικών, εξαλείφοντας τον κίνδυνο «αποφλοίωσης» της ασφάλτου από την επιφάνειά τους. Αυξάνει την αντίσταση του ασφαλτοµίγµατος στην
καταστρεπτική επίδραση του ύδατος, στην περίπτωση που έχουν χρησιµοποιηθεί
υδρόφιλα αδρανή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ιδιότητες
Σηµείο ροής, oC
Ιξώδες στους 50 oC, cSt

Μέθοδος δοκιµής

Όρια (%)

ASTM D - 97

-4 έως -5

ASTM D - 4402

155 - 190

Σηµείο ανάφλεξης, oC

ASTM D - 92

70 - 90

Πυκνότητα στους 25 oC, gr/cm3

ASTM D - 70

0,90 - 0,95

Σταθερότητα στη θέρµανση έως 180 oC

Π.Τ.Π. A - 205

∆εν διασπάται

∆οκιµή πρόσφυσης σε αδρανή
(καλυµµένη επιφάνεια) µε ασφαλτικό συνδετικό
που περιέχει 0,5% AMBIT, %

Π.Τ.Π. A - 205

≥ 95

Ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόµιγµα

Χρήσεις

Γενική περιγραφή

Για την µόνιµη και άµεση επισκευή λάκκων και φθορών σε:
• Αστικούς, επαρχιακούς, εθνικούς δρόµους και σε αυτοκινητόδροµους
υψηλών ταχυτήτων.
• Γέφυρες, χώρους στάθµευσης, αυλές εργοστασίων, νοσοκοµείων,
σχολείων κλπ.
• ∆ιαµόρφωση εµποδίων σε δρόµους προσεκτικής κυκλοφορίας
(σαµαράκια), εξοµαλύνσεις σε χώρους parking (ράµπες)
• Επισκευή «καρότων» από δειγµατοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους,
• Επισκευή φθορών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα.

Το bitumix® είναι έτοιµο ασφαλτόµιγµα από ειδικής σύνθεσης συνδετικό
υλικό. Εφαρµόζεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση συγκολλητικής στην επιφάνεια εφαρµογής καθώς και η
ανάµιξη του υλικού. Είναι έτοιµο και ακίνδυνο στην χρήση του και δεν απαιτείται καµία προετοιµασία της επιφάνειας που θα εφαρµοστεί. ∆εν υπάρχει απώλεια υλικού, εφαρµόζεται χωρίς ειδικό εξοπλισµό ή ειδικευµένο προσωπικό και η απόδοση στην κυκλοφορία της επισκευασµένης
επιφάνειας, είναι άµεση.

Τρόπος εφαρµογής
• Απαιτείται καθάρισµα µε σκούπα και αποµάκρυνση των σαθρών υλικών
και στάσιµων νερών ή λάσπης από την λακκούβα.
• Γίνεται πλήρωση του λάκκου µε bitumix® χωρίς ανάδευση, όπως περιέχεται στο δοχείο επιδιώκοντας η στάθµη του υλικού να είναι ελαφρώς υψηλότερη από τη στάθµη του υπόλοιπου οδοστρώµατος.
• Χρειάζεται καλό πάτηµα - συµπύκνωση της επιφάνειας,
(µε φτυάρι ή κόπανο ή κύλινδρο ή απλά µε ρόδα αυτοκινήτου) ιδιαίτερα
στις παρειές του λάκκου.

Κατανάλωση
Περίπου 25 kg ανά m2 ανά cm βάθους.
Συσκευασία και αποθήκευση
Το bitumix® µπορεί να αποθηκευτεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε στεγασµένο χώρο. ∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία ή σάκους των 25 kg. Επίσης διατίθεται και χύµα κατόπιν παραγγελίας.

Προφυλάξεις - προστασία
Αποφύγετε την παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. Το υλικό δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο και δεν παρουσιάζει καµία τοξικότητα.

Το bitumix® δεν επηρεάζεται από ακραίες θερµοκρασίες, χιόνι, παγετό ή
βροχή. Επίσης, παραµένει ελαστικό για µακρύ χρονικό διάστηµα µετά την
χρήση του χωρίς να δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στην κυκλοφορία. ∆εν
παρουσιάζει ρωγµές λόγω θερµοκρασιακών συστολών-διαστολών, δεν αποκολλάται από το οδόστρωµα και δεν παρασύρεται από τα ελαστικά των
αυτοκινήτων. Το υλικό είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύµατα οξέων και
βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Προσβάλλεται
όµως από πετρελαιοειδή.

Κοκκοµετρική διαβάθµιση
Άνοιγµα
κόσκινου
(mm)

Μέθοδος
δοκιµής

9,50

100

6,35

90 - 100

4,75

50 - 65
10 - 25

2,36

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ποσοστό
διερχόµενου
(%)

1,18

ASTM C - 136

7 - 15

Φαινόµενη πυκνότητα χωρίς συµπύκνωση

1,4 gr/cm

0,60

4 - 10

Φαινόµενη πυκνότητα µετά από συµπύκνωση

2,3 gr/cm3

0,30

4-8

Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό
κατά βάρος ξηρών αδρανών

0,15

4-8

3,5 - 5,5%

0,075

2-6

ASTM D - 2172

3

Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωµα

Χρήσεις
Το BITUPAST χρησιµοποιείται για:
• Στεγάνωση και προστασία οριζόντιων και κατακόρυφων
επιφανειών από σκυρόδεµα,
• Στεγάνωση τοιχίων αντιστήριξης και θεµελίωσης πριν την
επιχωµάτωση,
• ∆ηµιουργία 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 επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Η φορά της κάθε στρώσης να είναι κάθετη σε σχέση µε την προηγούµενη, η οποία και θα πρέπει να έχει 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 χρησιµοποιηθεί ως αστάρι, επιδέχεται αραίωση έως 15% 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
επιφάνειας στεγάνωσης. Στην κάθε στρώση η κατανάλωση
κυµαίνεται από 0,4-0,6 kg/m2.
Συσκευασία και αποθήκευση
∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία 19 kg και σε βαρέλια των 220 kg.
Αποθηκεύεται σε στεγασµένους χώρους και σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 5 οC για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

Προφυλάξεις - προστασία
Αποφύγετε παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια χρησιµοποιείστε άφθονο νερό και ζητείστε
συµβουλή γιατρού. Να µην απορρίπτεται στο έδαφος ή σε
επιφανειακά νερά και να διαχειρίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία. Είναι ακίνδυνο κατά τη µεταφορά.

Γενική περιγραφή
Το ΒITUPAST είναι ανιονικό ασφαλτικό γαλάκτωµα που περιέχει συνθετικές ρητίνες, γαλακτωµατοποιητές και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υµένας που σχηµατίζεται µετά την εξάτµιση του υδατικού µέσου, είναι απρόσβλητος από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων είναι όµως ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες και λάδια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ιδιότητες

Μέθοδος δοκιµής

Όρια

Πυκνότητα σε gr/cm3

1,1 - 1,14

Υπόλειµµα εξάτµισης, %

40 - 60

Τέφρα στο υπόλειµµα, %

30 - 50

Περιεκτικότητα σε νερό, %

40 - 60
≤ 24

Χρόνος ξήρανσης, µέγιστος, h
Ανάφλεξη
Θέρµανση στους 100 oC
Ευκαµψία µεµβράνης στους 0 oC
Αντοχή µεµβράνης στο νερό

ASTM D - 1227
typ ΙΙΙ
class 2

Δεν αναφλέγεται
Καµία ροή ή φλύκταινες
Καµία ρωγµή
Δεν εµφανίζει φλύκταινες
και δεν
επαναγαλακτωµατοποιείται

Ελαστοµερές ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωµα

Xρήσεις
Το BITUPLAST χρησιµοποιείται για:
• στεγάνωση και προστασία οριζόντιων και κατακόρυφων
επιφανειών από σκυρόδεµα,
• στεγάνωση τοιχίων αντιστήριξης και θεµελίωσης πριν την
επιχωµάτωση,
• δηµιουργία φράγµατος υδρατµών,
• την αναζωογόνηση παλαιών ασφαλτικών µονωτικών
στρώσεων,
• την κόλληση θερµοµονωτικών πλακών.
Είναι συµβατό µε πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, σκυρόδεµα,
ελαφροσκυρόδεµα, τούβλα, γυψοσανίδες.

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

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ιδιότητες
Πυκνότητα σε gr/cm3

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 επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Η φορά της κάθε στρώσης να είναι κάθετη σε σχέση µε την προηγούµενη, η οποία και θα πρέπει να έχει στεγνώσει καλά. Η προσθήκη οπλισµού (π.χ. υαλοϋφάσµατος)
µεταξύ των επαλείψεων, αυξάνει σηµαντικά τις αντοχές της στεγάνωσης. Το BITUPLAST δεν χρησιµοποιείται σε θερµοκρασία
χαµηλότερη των 5 οC. Αν εφαρµόζεται σε επιφάνειες εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία, είναι απαραίτητη αντηλιακή προστασία µε ασφαλτική βαφή αλουµινίου BITUAL. Αν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 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 επιφάνειας στεγάνωσης. Στην κάθε στρώση η κατανάλωση κυµαίνεται
από 0,4-0,6 kg/m2.
Συσκευασία και αποθήκευση
∆ιατίθεται σε δοχεία των 5 και 18 kg και βαρέλια των 220 kg. Αποθηκεύεται σε στεγασµένους χώρους και σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 5 οC για (1) ένα τουλάχιστον έτος.

Προφυλάξεις - προστασία
Αποφύγετε παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια χρησιµοποιείστε άφθονο νερό και ζητείστε συµβουλή γιατρού. Να µην απορρίπτεται στο έδαφος ή σε επιφανειακά νερά και να διαχειρίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Είναι ακίνδυνο κατά τη µεταφορά.

Μέθοδος δοκιµής

Όρια

ASTM D - 1475

1,0 - 1,05

∆είκτης pH

pH-µετρο

8 - 10

Υπόλειµµα εξάτµισης, %

Εξάτµιση

55 - 60

Επιµήκυνση στο σηµείο θραύσης, %

ASTM D - 412

> 200

Ευκαµψία στο κρύο, oC

ASTM D - 522

<-8

Αντοχή σε θερµοκρασία, oC

ASTM D - 2939

> 90

Αντοχή µεµβράνης στο νερό

ASTM D - 2939

∆εν επαναγαλακτωµατοποιείται
ούτε εµφανίζει φλύκταινες

ASTM D - 412

> 0,15

Αντοχή εφελκυσµού, MPa

Στεγανωτικό διάλυµα ασφαλτικής βάσης

Χρήσεις
Το BITULAC χρησιµοποιείται για:
• Προεπάλειψη για την επικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών.
• Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών.
• Στεγάνωση και προστασία εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεµα.
Είναι συµβατό µε πολυουρεθάνη, σκυρόδεµα, ελαφροσκυρόδεµα, τούβλο, γυψοσανίδα, µέταλλο (δεν είναι συµβατό µε πολυστερίνη λόγω των διαλυτών που περιέχει).
Τρόπος εφαρµογής
Γίνεται προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής έτσι ώστε να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριά ή ξένα υλικά. Το περιεχόµενο του δοχείου του BITULAC πρέπει να ανακατεύεται καλά
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 τουλάχιστον στρώσης BITULAC. Η κάθε στρώση εφαρµόζεται σταυρωτά στην προηγούµενη και αφού πρώτα έχει στεγνώσει καλά.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια παραµείνει εκτεθειµένη στην ηλιακή ακτινοβολία απαιτείται η προστασία της µε βαφή αλουµινίου
ασφαλτικής βάσης BITUAL. Το BITULAC επιδέχεται περαιτέρω αραίωση όταν χρησιµοποιείται σαν προεπάλειψη, µε την προσθήκη
πετρελαίου ή βενζίνης έως 20%. Ο καθαρισµός των εργαλείων
γίνεται µε βενζίνη ή πετρέλαιο.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας. Στην κάθε στρώση η κατανάλωση κυµαίνεται από 0,3-0,4
kg/m2 σε επιφάνεια σκυροδέµατος και από 0,15-0,25 kg/m2 σε
µεταλλικές επιφάνειες.
Συσκευασία και αποθήκευση
∆ιατίθεται σε δοχεία των 5kg, 17 kg και σε βαρέλια των 180 kg.
Αποθηκεύεται σε στεγασµένους χώρους για ένα τουλάχιστον
έτος µακριά από πηγές θερµότητας.

Προφυλάξεις - προστασία
Το BITULAC είναι εύφλεκτο. Να αποφεύγεται η χρήση του κοντά
σε πηγές θερµότητας. Να αποφεύγεται η εισπνοή ατµών και η
οποιαδήποτε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Χρησιµοποιήστε τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. Σε περίπτωση επαφής
ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συµβουλή. Να
µην απορρίπτεται στη φύση και να γίνεται η διαχείριση των
αποβλήτων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Γενική περιγραφή
Το BITULAC είναι µίγµα ειδικής ποιότητας ασφάλτου µε οργανικούς διαλύτες. Συνιστάται η χρησιµοποίησή του ως προεπάλειψη σε τραχείες επιφάνειες για την επικόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών µεµβρανών, διότι έχει ισχυρή συγκολλητική
ικανότητα και εξαιρετική πρόσφυση στα δοµικά υλικά. Ο υµένας που σχηµατίζεται
µετά τη ξήρανση είναι ενιαίος, απρόσβλητος από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όµως στη
χρήση πετρελαιοειδών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ιδιότητες

Μέθοδος δοκιµής

Όρια

ASTM D - 1475

0,90 - 0,96

Εξάτµιση

60 - 68

Σηµείο ανάφλεξης, oC

BS 3416 type 1, class 2

24 - 32

Μέγιστος χρόνος επιφανειακής ξήρανσης, h

BS 3416 type 1, class 2

≤4

Αντοχή στο νερό

BS 3416 type 1, class 2

∆εν υπάρχει αποκόλληση
από το υπόστρωµα
ούτε εµφανίζονται φλύκταινες

Αντοχή στην διάβρωση

BS 3416 type 1, class 2

∆εν παρατηρείται διάβρωση

Αντοχή σε κάµψη

BS 3416 type 1, class 2

∆εν παρατηρείται διάβρωση

Πυκνότητα στους 25 C σε gr/cm
o

3

Υπόλειµµα εξάτµισης, %

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. ∆εν είναι συµβατό µε πολυστερίνη
λόγω των διαλυτών που περιέχει.
Τρόπος εφαρµογής
Γίνεται προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής έτσι ώστε να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριά ή ξένα υλικά. Εφαρµόζεται εν ψυχρώ µε χορτάρινη βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής σε
µια στρώση εφόσον θα ακολουθήσει επικόλληση ασφαλτικής στεγανωτικής µεµβράνης µε την χρήση φλόγιστρου. Το BITULAC
PRIMER είναι χαµηλού ιξώδους και δεν επιδέχεται περαιτέρω αραίωση. Ο καθαρισµός των εργαλείων γίνεται µε βενζίνη ή πετρέλαιο.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας. 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 µεταλλικές επιφάνειες.
Συσκευασία και αποθήκευση
∆ιατίθεται σε δοχεία των 5 kg, 17 kg και σε βαρέλια των 180 kg.
Αποθηκεύεται σε στεγασµένους χώρους για ένα τουλάχιστον
έτος µακριά από πηγές θερµότητας.

Προφυλάξεις - προστασία
Το BITULAC PRIMER είναι πολύ εύφλεκτο. Να αποφεύγεται η
χρήση κοντά σε πηγές θερµότητας. Να αποφεύγεται η εισπνοή
ατµών και η οποιαδήποτε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Χρησιµοποιήστε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. Σε περίπτωση
επαφής ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συµβουλή.
Να µην απορρίπτεται στη φύση και να γίνεται η διαχείριση των
αποβλήτων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Γενική περιγραφή
Το BITULAC PRIMER είναι µίγµα ειδικής ποιότητας ασφάλτου µε οργανικούς διαλύτες. Είναι ιδανικό αστάρι διότι έχει τέλεια πρόσφυση µε το υπόστρωµα και διεισδύει 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 επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όµως στη χρήση πετρελαιοειδών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ιδιότητες
Πυκνότητα στους 25 oC σε gr/cm3
Υπόλειµµα εξάτµισης, %

Μέθοδος δοκιµής

Όρια

ASTM D - 1475

0,90 - 0,95

Εξάτµιση

48 - 58

Σηµείο ανάφλεξης, oC

ASTM D - 92

24 - 30

Περιεκτικότητα σε νερό max, %

ASTM D - 41

0,5

Ιξώδες Saybold Furol, 25 oC, sec

ASTM D - 41

25 - 125

Απόσταγµα έως 225 oC, min, %

ASTM D - 41

35

Απόσταγµα έως 360 oC, max, %

ASTM D - 41

65

∆ιαλυτότητα υπολείµµατος τριχλωροαιθυλένιο,
min, %

ASTM D - 41

99

∆ιεισδυτικότητα υπολείµµατος 25 C, dmm

ASTM D - 41

20 - 50

o

Ελαστοµερές στεγανωτικό διάλυµα ασφαλτικής βάσης

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, ελαφροσκυρόδεµα,τούβλα, γυψοσανίδες, µέταλλα. ∆εν είναι συµβατό µε πολυστερίνη λόγω των διαλυτών που περιέχει.

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

Τρόπος εφαρµογής
Γίνεται προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής έτσι ώστε να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριά ή ξένα υλικά. Το περιεχόµενο του δοχείου του RUBBERLAC πρέπει να ανακατεύεται καλά 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 τουλάχιστον στρώσης RUBBERLAC. Η κάθε στρώση εφαρµόζεται σταυρωτά στην προηγούµενη και αφού πρώτα έχει στεγνώσει καλά.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια παραµείνει εκτεθειµένη στην ηλιακή ακτινοβολία απαιτείται η προστασία της µε βαφή αλουµινίου
ασφαλτικής βάσης BITUAL. Ο καθαρισµός των εργαλείων γίνεται
µε βενζίνη ή πετρέλαιο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση
Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας. 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
∆ιατίθεται σε δοχεία των 17 kg.και βαρέλια των 180 kg. Αποθηκεύεται σε στεγασµένους χώρους για ένα τουλάχιστον έτος µακριά από πηγές θερµότητας.

Προφυλάξεις - προστασία
Το RUBBERLAC είναι πολύ εύφλεκτο. Να αποφεύγεται η χρήση
κοντά σε πηγές θερµότητας. Να αποφεύγεται η εισπνοή ατµών και
η οποιαδήποτε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Χρησιµοποιήστε τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. Σε περίπτωση επαφής
ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συµβουλή. Να µην
απορρίπτεται στη φύση και να γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Ιδιότητες
Πυκνότητα στους 25 oC σε gr/cm3
Υπόλειµµα εξάτµισης, %
Χρόνος επιφ. ξήρανσης, h

Μέθοδος δοκιµής

Όρια

ASTM D - 1475

0,92 - 0,96

Eξάτµιση

60 - 66

ASTM D - 2377

≤3

Σηµείο ανάφλεξης, oC

ASTM D - 92

20 - 25

Σηµείο µάλθωσης υπολείµµατος, oC

ASTM D - 36

> 90

Εισδυτικότητα υπολείµµατος, 25 oC, dmm

ASTM D - 5

35 - 45

ASTM D - 6084

≥ 80

Ελαστική επαναφορά υπολείµµατος, 25 oC, %

Χρώµα αλουµινίου ασφαλτικής βάσης

Xρήσεις
Το BITUAL χρησιµοποιείται για:
• Θερµοµονωτική ανακλαστική βαφή ασφαλτικών επαλείψεων
• Προστασία παλιών και νέων ασφαλτικών στρώσεων από την
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας.
• Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών
(σωληνώσεις, δεξαµενές)
• Εφαρµογή σε ασφαλτικές στεγανωτικές µεµβράνες µε άνω
επικάλυψη χαλαζιακής άµµου ή λεπτού υφάσµατος
πολυπροπυλενίου
• Προστασία παλαιών ασφαλτικών µεµβρανών µε επικάλυψη
ορυκτής ψηφίδας ή φύλλου αλουµινίου
∆εν εφαρµόζεται σε ασφαλτικές στεγανωτικές µεµβράνες µε άνω
επικάλυψη φιλµ πολυαιθυλενίου λόγω κακής πρόσφυσης. Είναι
συµβατό µε πολυουρεθάνη, σκυρόδεµα, ελαφροσκυρόδεµα, τούβλα, γυψοσανίδες, µέταλλα. ∆εν είναι συµβατό µε την πολυστερίνη λόγω των οργανικών διαλυτών που περιέχει.
Τρόπος εφαρµογής
Γίνεται σωστή προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής, έτσι ώστε
να είναι καθαρή από σκόνες, σκουριά, υγρασία, ξένα υλικά κλπ.
Το περιεχόµενο του δοχείου πρέπει να ανακατεύεται πολύ καλά
πριν την χρήση. Εφαρµόζεται µε χορτάρινη βούρτσα ή πιστόλι βαφής σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, µε την κάθε στρώση να γίνεται
σταυρωτά σε σχέση µε την προηγούµενη. Να αποφεύγεται η δηµιουργία µεγάλου πάχους στρώσης. Η εφαρµογή του BITUAL πάνω
από πρόσφατη εφαρµογή άλλων ασφαλτικών βερνικιών να γίνεται
µετά την πάροδο χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 4 εβδοµάδων.

Κατανάλωση
Εξαρτάται από το πορώδες της επιφάνειας. Κυµαίνεται από
0,1-0,15 kg/m2 ανά στρώση.
Συσκευασία και αποθήκευση
∆ιατίθεται σε δοχεία των 5 kg και 17 kg. Αποθηκεύεται σε στεγασµένους χώρους για ένα τουλάχιστον έτος, µακριά από πηγές
θερµότητας.

Προφυλάξεις - προστασία
Το BITUAL είναι πολύ εύφλεκτο. Να αποφεύγεται η χρήση κοντά
σε πηγές θερµότητας. Να αποφεύγεται η εισπνοή ατµών και η
οποιαδήποτε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Χρησιµοποιήστε τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. Σε περίπτωση επαφής
ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συµβουλή. Να
µην απορρίπτεται στη φύση και να γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Γενική περιγραφή
Το BITUAL είναι µίγµα ασφάλτου, οργανικών διαλυτών και πάστας αλουµινίου.
Χρησιµοποιείται για ενίσχυση και προστασία ασφαλτικών στεγανώσεων και µεταλλικών επιφανειών. Με την εφαρµογή του σχηµατίζεται ενιαίος υµένας µε αντανακλαστικές ιδιότητες, µειώνοντας, κατά συνέπεια, τη θερµική επιβάρυνση της εν
λόγω επιφάνειας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ιδιότητες
Πυκνότητα στους 25 oC σε gr/cm3

Μέθοδος δοκιµής

Όρια

ASTM D - 1475

0,85 - 0,95

ASTM D - 92

18 - 25

Περιεκτικότητα σε νερό max, %

ASTM D - 2824 type I

0,3

Περιεκτικότητα σε Al min, %

ASTM D - 2824 type I

11

Μη πτητικά συστατικά, %

ASTM D - 2824 type I

40

Αδιάλυτα συστατικά σε CS2, %

ASTM D - 2824 type I

40

ASTM E - 903 - 96

> 65

Σηµείο ανάφλεξης, oC

Αντανακλαστικότητα στην ηλιακή
ακτινοβολία SR, %

Ελαστοµερής ασφαλτική µαστίχη ψυχρής εφαρµογής

Χρήσεις
• Σφράγιση οριζόντιων και κατακόρυφων ρωγµών ή αρµών διαστολής δωµάτων, κτιρίων, κλπ.
• Χρησιµοποιείται σαν συµπληρωµατικό σφραγιστικό υλικό δωµάτων σε συνδυασµό µε ασφαλτικές στεγανωτικές µεµβράνες
Είναι συµβατό µε πολυουρεθάνη, ορυκτοβάµβακα, σκυρόδεµα,
ελαφροσκυρόδεµα, τούβλα, γυψοσανίδες, µέταλλα. ∆εν είναι
συµβατό µε πολυστερίνη λόγω των διαλυτών που περιέχει. ∆εν
συνιστάται η χρήση του σε αρµούς δαπέδων κυκλοφορίας για
τους οποίους προτείνεται η ελαστοµερής µαστίχη θερµής εφαρµογής BJS.

Γενική περιγραφή
Το BITUMAC είναι µίγµα τροποποιηµένης ασφάλτου µε ελαστοµερή πρόσθετα,
ορυκτές ίνες, ειδικά πρόσθετα, οργανικούς διαλύτες και αδρανή υλικά. Είναι ασφαλτική µαστίχη ψυχρής εφαρµογής µε εξαιρετική πρόσφυση τόσο σε πορώδεις όσο και σε λείες επιφάνειες. Το BITUMAC παρακολουθεί τις συνήθεις παραµορφώσεις του αρµού από τις θερµοκρασιακές συστολοδιαστολές, λόγω των
θερµοπλαστικών ιδιοτήτων του. Είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύµατα οξέων
και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όµως στη χρήση πετρελαιοειδών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τρόπος εφαρµογής
Εφαρµόζεται σε οριζόντιους αρµούς µε συνήθη ανοίγµατα και σε
κατακόρυφους µε στενά ανοίγµατα. Γίνεται προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής έτσι ώστε να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες,
λάδια και σαθρά ή ξένα υλικά. Στην περίπτωση µεγαλύτερων ανοιγµάτων για την σωστή διαµόρφωση και λειτουργία του αρµού
συνίσταται η τοποθέτηση ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών. Όταν η επιφάνεια εφαρµογής του αρµού δεν είναι ασφαλτικής βάσης, πρέπει να προηγηθεί προεπάλειψη µε αστάρι BITULAC PRIMER. Εφαρµόζεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µε
σπάτουλα. Ο καθαρισµός των εργαλείων γίνεται µε βενζίνη ή πετρέλαιο.

Κατανάλωση
Για αρµό διαστάσεων 1x1 cm η κατανάλωση είναι 120-130 gr/m
µήκους αρµού.
Συσκευασία και αποθήκευση
∆ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία 5, 10 και 20 kg. Αποθηκεύεται σε
στεγασµένους χώρους και σε θερµοκρασίες > 5 °C για ένα τουλάχιστον έτος µακριά από πηγές θερµότητας.

Προφυλάξεις - προστασία
Το BITUΜAC είναι εύφλεκτο. Πρέπει να εφαρµόζεται µακριά από
έντονες πηγές θερµότητας και σε χώρους µε καλό εξαερισµό. Αποφύγετε την εισπνοή των ατµών του και οποιαδήποτε επαφή µε
το δέρµα και τα µάτια. Χρησιµοποιήστε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε µε
άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συµβουλή. Χρησιµοποιείτε τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. Απαγορεύεται η απόρριψή
του στο περιβάλλον. Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να
γίνεται σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς.

Ιδιότητες
Πυκνότητα στους 25 oC σε gr/cm3

Μέθοδος δοκιµής

Όρια

EN ISO 3838

1,05 - 1,20

Eξάτµιση

75 - 85

Σηµείο ανάφλεξης, oC

EN ISO 2592

30 - 35

Ελαστική επαναφορά στους 25 oC, %

EN ISO 7389

≥ 50

Ικανότητα συνοχής και συγκόλλησης στους
-10 oC και 80 oC

EN ISO 9047

∆εν παρουσιάζει
ρηγµάτωση ή αποκόλληση

Αντίσταση στη ροή στους 80 C, mm

EN ISO 7390

≤2

EN 14187-5

∆εν παρουσιάζει
ρηγµάτωση ή αποκόλληση

Υπόλειµµα εξάτµισης, %

o

Αντίσταση στην υδρόλυση

Ελαστοµερής ασφαλτική µαστίχη θερµής εφαρµογής

Χρήσεις
• Σφράγιση οριζόντιων αρµών διαστολής δωµάτων, κτιρίων, κλπ.
• Σφράγιση ρωγµών οδοστρωµάτων και αρµών διαστολής γεφυρών.
Είναι συµβατό µε ορυκτοβάµβακα, σκυρόδεµα, ελαφροσκυρόδεµα, τούβλα, γυψοσανίδες, µέταλλα.
Τρόπος εφαρµογής
Γίνεται προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής έτσι ώστε να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια και σαθρά ή ξένα υλικά. Το BJS
θερµαίνεται στους 160-190 οC. Συστήνεται η θέρµανση του προϊόντος να γίνεται µε διαθερµικό λάδι, ώστε αυτή να είναι οµοιόµορφη και να αποφεύγονται οι τοπικές υπερθερµάνσεις. Επαναλαµβανόµενες θερµάνσεις µπορεί να καταστρέψουν την δοµή
του υλικού. Το περιεχόµενο του δοχείου πρέπει να ανακατεύεται
καλά για την πλήρη οµογενοποίησή του. Όταν η επιφάνεια εφαρµογής του αρµού δεν είναι ασφαλτικής βάσης, πρέπει να προηγηθεί προεπάλειψη µε αστάρι BITULAC PRIMER. Για την σωστή διαµόρφωση και λειτουργία του αρµού, συνίσταται η τοποθέτηση ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών. Ο καθαρισµός των εργαλείων γίνεται µε βενζίνη ή πετρέλαιο.

Γενική περιγραφή
Το BJS είναι µίγµα τροποποιηµένης ασφάλτου µε ελαστοµερή πρόσθετα και αδρανή υλικά. Είναι ασφαλτική µαστίχη θερµής εφαρµογής µε καλή πρόσφυση τόσο σε πορώδεις όσο και σε λείες επιφάνειες. Το BJS παραµένει ελαστικό σε θερµοκρασίες από -20 οC έως +80 οC. Το υλικό είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όµως στη χρήση πετρελαιοειδών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ιδιότητες
Πυκνότητα στους 25 oC, gr/cm3
Σηµείο µάλθωσης, oC

Συσκευασία και αποθήκευση
∆ιατίθεται σε δοχεία 20 kg. Αποθηκεύεται σε στεγασµένους χώρους για ένα τουλάχιστον έτος.

Προφυλάξεις - προστασία
Επειδή εφαρµόζεται εν θερµώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά
την χρησιµοποίησή του. Η επαφή µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα. Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα µέσα
ατοµικής προστασίας. ∆εν είναι τοξικό και δεν περιέχει διαλύτες.
Απαγορεύεται η ρίψη στο περιβάλλον και η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται µόνο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Όρια

EN 13880 - 1

1,1 - 1,3

EN 1427

≥ 85

∆ιεισδυτικότητα κώνου, στους 25 oC, για 150 gr, dmm

EN 13880 - 2

40 - 100

Ελαστική επαναφορά (resilience) στους 25 oC, 75 gr, %

EN 13880 - 3

≤ 60

Σταθερότητα στη θέρµανση, ∆ιεισδυτικότητα κώνου,
dmm

EN 13880 - 4

40 - 100

Σταθερότητα στη θέρµανση, ελαστική επαναφορά,
(resilience), %

EN 13880 - 4

≤ 60

Αντίσταση στη ροή στους 60 C, για 5 h, mm

EN 13880 - 5

≤3

Συµβατότητα µε ασφαλτικό οδόστρωµα

EN 13880 - 9

∆εν υπάρχει αποκόλληση

Αντοχή δεσµού, τάσεις, N/mm2

EN 13880 - 13

≤ 0,75

Αντοχή δεσµού, αποκόλληση / ρηγµάτωση

EN 13880 - 13

∆εν υπάρχει αποκόλληση
ή ρηγµάτωση

Συνοχή, Τάσεις, N/mm

EN 13880 - 10

≤ 0,48

Συνοχή, αποκόλληση/ρηγµάτωση

EN 13880 - 10

∆εν υπάρχει αποκόλληση
ή ρηγµάτωση

Συνοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες, Τάσεις, N/mm2

EN 13880 - 7

≤ 0.3

EN 13880 - 7

∆εν υπάρχει αποκόλληση
ή ρηγµάτωση

o

Κατανάλωση
Για αρµό διαστάσεων 1x1 cm η κατανάλωση είναι 110-130 gr/m
αρµού.

Μέθοδος
δοκιµής

2

Συνοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες,
αποκόλληση/ρηγµάτωση

bitucrack
Ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα για επισκευή ρωγµών

Χρήσεις
• Επισκευή ρωγµών στα ασφαλτικά οδοστρώµατα.
Τρόπος εφαρµογής
Εφαρµόζεται εν ψυχρώ σε επιφανειακές ρωγµές πλάτους περίπου
0,5 cm, µε θερµοκρασία περιβάλλοντος 10 - 35°C και µε ξηρό
καιρό. Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, χωρίς
ξένα υλικά (σκόνη, λάδια, νερό). Το υλικό αναδεύεται και εφαρµόζεται µε το χέρι ή µε ειδικό µηχάνηµα. Αµέσως µετά, απλώνονται
ξηρά αδρανή µεγέθους 1-3 mm πάνω στην επιφάνεια του υλικού.
Μετά από περίπου 1h, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, ο δρόµος
δίνεται στην κυκλοφορία. Η οδήγηση πάνω από το φρέσκο υλικό
θα πρέπει να γίνεται µε χαµηλή ταχύτητα. Το υλικό στεγνώνει
πλήρως, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και το πλάτος της
ρωγµής, σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 1 ηµέρα. Ο καθαρισµός των εργαλείων γίνεται µε νερό αµέσως µετά τη χρήση ή
µε πετρέλαιο όταν το υλικό στεγνώσει.

Γενική περιγραφή
Το BITUCRACK είναι ένα ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα µε συνθετικές
ρητίνες και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υµένας που σχηµατίζεται µετά την
εξάτµιση του υδατικού µέσου, είναι ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και στην
υπεριώδη ακτινοβολία. Έχει υψηλή ελαστικότητα, καλή πρόσφυση στο
υπόστρωµα, ικανότητα να γεφυρώνει και να στεγανοποιεί ρωγµές του
οδοστρώµατος. ∆εν προσβάλλεται από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων, είναι
όµως ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες και λάδια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ιδιότητες

Μέθοδος δοκιµής

Όρια

ASTM D - 1475

1,1 - 1,2

Επιµήκυνση στο σηµείο θραύσης, %

ASTM D - 412

> 400

Αντοχή σε θερµοκρασία, oC

ASTM D - 5221

> 100

ASTM D - 2939

∆εν επαναγαλακτωµατοποιείται,
δεν υπάρχει αποκόλληση

ASTM D - 412

> 0,15

Πυκνότητα στους 25 oC σε gr/cm3

Αντοχή µεµβράνης στο νερό
Αντοχή εφελκυσµού, MPa

Κατανάλωση
Περίπου 0,3 kg/m, ανάλογα µε το µέγεθος της ρωγµής.
Συσκευασία και αποθήκευση
∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 18 kg. Αποθηκεύεται σε στεγασµένους χώρους και σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 5 °C για
(6) έξι µήνες τουλάχιστον.

Προφυλάξεις - προστασία
Αποφύγετε παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. Σε περίπτωση
επαφής µε τα µάτια χρησιµοποιείστε άφθονο νερό ζητείστε συµβουλή γιατρού. Να µην απορρίπτεται στο έδαφος και να γίνεται
διαχείριση του απορριπτόµενου υλικού σύµφωνα µε τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισµούς. Είναι ακίνδυνο κατά την
µεταφορά.
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