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Τεχνικά Χαρακτηριστικά σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 14188-1:2004

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση ενδεικτικά κυµαίνεται από 110 - 130gr/m, 
για αρµό διαστάσεων πλάτους και βάθους ενός εκατοστού (1x1).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατίθεται σε µεταλλικά δοχεία των 
20 kg. Αποθηκεύεται σε στεγασµένο χώρο για ένα τουλάχιστον έτος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό 
ΕΚ 1272/2008. Εφαρµόζεται εν θερµώ από 140  - 180ºC γι αυτό απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή η χρήση του. 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. Μόνο για επαγγελµατική χρήση. Αναλυτικότερες προφυλάξεις 
αναφέρονται στο Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας (MSDS).

ΧΡΗΣΕΙΣ: Το BJS χρησιµοποιείται για την πλήρωση αρµών διαστολής 
σε καταστρώµατα γεφυρών, σφράγιση ρωγµών ασφαλτικών ταπήτων και 
επιφανειών από σκυρόδεµα. Είναι συµβατό µε σκυρόδεµα, ελαφρο- 
σκυρόδεµα, µεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι 
καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια και σαθρά ή ξένα υλικά. Το BJS θερµαί- 
νεται στους 140  - 180ºC. Συστήνεται η θέρµανση να γίνεται µε διαθερµικό 
λάδι, σε ειδικό µηχάνηµα, ώστε να είναι οµοιογενής η θέρµανση του 
υλικού. Η τοποθέτηση του BJS σε αρµούς διαστολής γεφυρών απαιτεί 
ειδικό εξοπλισµό και οδηγίες εφαρµογής από τον παραγωγό.

Το BJS είναι ελαστοµερής ασφαλτική µαστίχη, θερµής εφαρµογής µε τροποποιηµένη άσφαλτο, η οποία 
περιέχει ελαστοµερή πρόσθετα και λεπτόκοκκα αδρανή υλικά. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε ασφαλτικές 
επιφάνειες και επιφάνειες σκυροδέµατος. Το BJS παραµένει ελαστικό σε θερµοκρασίες από -15ºC έως 80ºC. 
Δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων, δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους, 
προσβάλλεται όµως από οργανικούς διαλύτες και λάδια.

Φυσική κατάσταση

Χρώµα

Πυκνότητα στους 25ºC, gr/cm³

Σηµείο µάλθωσης, ºC

Διεισδυτικότητα κώνου, στους 25ºC, για 150gr, dmm

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

Σταθερότητα στη θέρµανση, Διεισδυτικότητα κώνου, dmm

Σταθερότητα στη θέρµανση, Ελαστική επαναφορά (resilience), %

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

Συµβατότητα µε ασφαλτικό οδόστρωµα

Αντοχή δεσµού, συγκόληση/συνοχή

Συνοχή

Συνοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες

Στερεό

Μαύρο

1,1 - 1,3

≥85

40 - 100

≤60

40 - 100

≤60

≤3

Δεν υπάρχει αποκόλληση

Δεν υπάρχει αποκόλληση ή ρηγµάτωση

Δεν υπάρχει αποκόλληση ή ρηγµάτωση

Δεν υπάρχει αποκόλληση ή ρηγµάτωση

Παρατήρηση

Παρατήρηση

ΕΝ 13880-1

EN 1427

ΕΝ 13880-2

ΕΝ 13880-3

ΕΝ 13880-4

ΕΝ 13880-4

ΕΝ 13880-5

ΕΝ 13880-9

ΕΝ 13880-13

ΕΝ 13880-10

ΕΝ 13880-7


