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Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΡΙΑ

ηλιακή ακτινοβολία, είναι απαραίτητη αντηλιακή προστασία µε ασφαλτικό 
χρώµα αλουµινίου bitual. Ο καθαρισµός των εργαλείων γίνεται µε βενζίνη 
ή πετρέλαιο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση ενδεικτικά κυµαίνεται από 120-130gr/m, 
για αρµό διαστάσεων πλάτους και βάθους ενός εκατοστού (1χ1).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 
των 5kg, 10kg και 20kg. Αποθηκεύεται σε στεγασµένο χώρο και σε 
θερµοκρασία άνω των 5ºC, για ένα τουλάχιστον έτος, µακριά από πηγές 
θερµότητας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό 
ΕΚ 1272/2008. Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες επιπτώσεις στους 
υδρόβιους οργανισµούς. 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. Μόνο για επαγγελµατική 
χρήση. Είναι ακίνδυνο κατά τη µεταφορά. Αναλυτικότερες προφυλάξεις 
αναφέρονται στο Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας (MSDS).

ΧΡΗΣΕΙΣ: Το bitumac χρησιµοποιείται για σφράγιση οριζόντιων 
και κάθετων ρωγµών ή αρµών διαστολής σε δώµατα, οροφές, τοιχία, 
κτίρια, σφράγιση ειδικών σηµείων σε επιφάνειες σκυροδέµατος, όπως 
υδρορροές, γωνίες, µεταλλικές βάσεις, βάσεις εξαερισµών, αναµονές 
σιδηροπλισµού, ως συµπληρωµατικό σφραγιστικό υλικό σε δώµατα σε 
συνδυασµό µε ασφαλτικές στεγανωτικές µεµβράνες. Είναι συµβατό µε 
πολυουρεθάνη, σκυρόδεµα, ελαφροσκυρόδεµα, τούβλα, γυψοσανίδες, 
µεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Δεν είναι συµβατό µε πολυστερίνη, 
διότι περιέχει διαλύτες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρµόζεται µε σπάτουλα σε οριζόντιους και 
κάθετους αρµούς διαστάσεων πλάτους έως 2cm και βάθους έως 1cm, σε 
θερµοκρασία άνω των 5ºC. Ο αρµός θα πρέπει να είναι καθαρός, χωρίς 
σκόνες, λάδια, υγρασία, σαθρά ή ξένα υλικά. Όταν η επιφάνεια του 
αρµού δεν είναι ασφαλτικής βάσης, πρέπει να προηγηθεί προεπάλειψη 
µε στεγανωτικό ασφαλτικό αστάρι bitulac primer. Σε περίπτωση µεγα- 
λύτερου βάθους, για τη σωστή διαµόρφωση και λειτουργία του αρµού, 
συνιστάται η τοποθέτηση ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών. Το 
πλάτος του κορδονιού θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο κατά 20% - 40% 
του πλάτους του αρµού και το βάθος τοποθέτησης θα πρέπει να είναι ίσο 
ή µικρότερο από 1.2cm. Όταν εφαρµόζεται σε επιφάνειες εκτεθειµένες σε 

Το bitumac είναι πλαστοµερής ασφαλτική µαστίχη µε τροποποιηµένη άσφαλτο, ορυκτές ίνες, ειδικά 
πρόσθετα, οργανικούς διαλύτες και αδρανή υλικά. Είναι ψυχρής εφαρµογής και έχει εξαιρετική πρόσφυση 
σε πορώδεις και λείες επιφάνειες. Το bitumac διαθέτει θερµοπλαστικές ιδιότητες και παρακολουθεί 
τις συνήθεις παραµορφώσεις του αρµού, που προκαλούνται από τις θερµοκρασιακές συστολές και διαστολές. 
Δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων, δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους, 
επηρεάζεται όµως από οργανικούς διαλύτες, λάδια και ισχυρά χηµικά καθαριστικά.

Φυσική κατάσταση

Χρώµα

Πυκνότητα στους 25ºC, gr/cm³

Υπόλειµµα εξάτµισης, %

Σηµείο ανάφλεξης, ºC

Ελαστική επαναφορά στους 25ºC, %

Παρατήρηση

Παρατήρηση

ΕΝ ISO 3838

Εξάτµιση

EN ISO 2592

EN ISO 7389

Υψηλού ιξώδους πάστα

Μαύρο

1,05 - 1,20

75 - 85

>35

10 - 20

Ικανότητα συνοχής και συγκόλλησης στους -5ºC και 80ºC

Αντίσταση στη ροή στους 80ºC, mm

Αντίσταση στην υδρόλυση

EN ISO 9047

EN ISO 7390

EN 141877-5

Δεν παρουσιάζει ρηγµάτωση ή αποκόλληση

≤2

Δεν παρουσιάζει ρηγµάτωση ή αποκόλληση


