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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή 
της επιφάνειας εφαρµογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυµαίνεται 
από 0,3 - 0,4kg/m² σε επιφάνεια σκυροδέµατος και από 0,15 - 0,25kg/m² 
σε µεταλλικές επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατίθεται σε µεταλλικά δοχεία του 
1kg, των 5kg και 17 kg. Αποθηκεύεται σε στεγασµένο χώρο για ένα 
τουλάχιστον έτος, µακριά από πηγές θερµότητας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό 
ΕΚ 1272/2008. Το bitulac είναι πολύ εύφλεκτο. Περιέχει τολουόλιο. 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 
φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύµατα, µέσα ατοµικής 
προστασίας για τα µάτια και το πρόσωπο. Να µην απορρίπτεται στο 
περιβάλλον και να διαχειρίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Μόνο για επαγγελµατική χρήση. Αναλυτικότερες προφυλάξεις ανα- 
φέρονται στο Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας (MSDS).

ΧΡΗΣΕΙΣ: Το bitulac χρησιµοποιείται για στεγάνωση και προστασία 
εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεµα, αντιδιαβρωτική προστασία 
µεταλλικών κατασκευών, ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών 
στεγανωτικών µεµβρανών. Είναι συµβατό µε πολυουρεθάνη, σκυρό- 
δεµα, ελαφροσκυρόδεµα, τούβλα, γυψοσανίδες, µεταλλικές και ξύλινες 
επιφάνειες. Δεν είναι συµβατό µε πολυστερίνη διότι περιέχει διαλύτες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι καθαρή, 
χωρίς σκόνες, λάδια, υγρασία, σκουριά ή ξένα υλικά. Το bitulac εφαρ- 
µόζεται, µε χορτάρινη βούρτσα ρολό ή πιστόλι βαφής, για στεγανωτική 
προστασία σκυροδέµατος, σε επάλληλες στρώσεις σταυρωτά και αφού 
έχουν στεγνώσει καλά οι προηγούµενες. Το bitulac, όταν χρησιµοποιείται 
ως προεπάληψη επιδέχεται αραίωση έως 20%, µε την προσθήκη πετρε- 
λαίου ή βενζίνης. Όταν εφαρµόζεται σε επιφάνειες εκτεθειµένες στην 
ηλιακή ακτινοβολία, είναι απαραίτητη αντηλιακή προστασία µε ασφαλτικό 
χρώµα αλουµινίου bitual. Διαβρωµένες µεταλλικές επιφάνειες πριν τη 
χρήση, καθαρίζονται προσεκτικά από την σκουριά µε συρµάτινη βούρτσα. 
Ο καθαρισµός των εργαλείων γίνεται µε βενζίνη ή πετρέλαιο.

Το bitulac είναι στεγανωτικό ασφαλτικό διάλυµα µε ειδική άσφαλτο και οργανικούς διαλύτες. Δηµιουργεί 
συνεχή στεγανωτικό υµένα µαύρου χρώµατος, ο οποίος δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύµατα οξέων 
και βάσεων, δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους, προσβάλλεται όµως από οργανικούς διαλύτες, 
λάδια και ισχυρά χηµικά καθαριστικά. Το bitulac έχει ισχυρή συγκολλητική ικανότητα και εξαιρετική 
πρόσφυση στα δοµικά υλικά. 

Φυσική κατάσταση

Χρώµα

Πυκνότητα στους 25ºC, gr/cm³

Υπόλειµµα εξάτµισης, %

Σηµείο ανάφλεξης, ºC

Χρόνος επιφανειακής ξήρανσης

Παρατήρηση

Παρατήρηση

ASTM D-1475

Εξάτµιση

ASTM D- 92

BS 3416 Type Ι, Class 2

Λεπτόρευστο υγρό

Μαύρο

0,90 - 0,96

60 - 68

21 - 25

≤4

Αντοχή στο νερό

Αντοχή στη διάβρωση

Αντοχή σε κάµψη

BS 3416 Type Ι, Class 2

BS 3416 Type Ι, Class 2

BS 3416 Type Ι, Class 2

Δεν υπάρχει αποκόλληση από το υπόστρωµα

Δεν παρατηρείται διάβρωση

Δεν παρατηρείται ρωγµή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΡΙΑ


