
 
 

 
 

 
 

 

Το SILVER BITUME είναι  αςφαλτικό βερνίκι αλουμινίου, που χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία του αςφαλτικοφ υλικοφ, 
μιασ ςτεγανοποιθμζνθσ επιφάνειασ, από τθν υπεριϊδθ θλιακι ακτινοβολία και παράλλθλα δεν επιτρζπει τθν 
απορρόφθςι τθσ λόγω αντανάκλαςθσ. Επίςθσ χρθςιμοποιείται και για τθν αντιςκωριακι προςταςία μεταλλικϊν 
επιφανειϊν. Το SILVER BITUME είναι μίγμα ειδικά επεξεργαςμζνθσ αςφάλτου, οργανικϊν διαλυτϊν και πάςτασ 
αλουμινίου. Το SILVER BITUME εφαρμόηεται κυρίωσ για προςταςία από τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία τνω αςφαλτικϊν 
υλικϊν (παλαιϊν και νζων), κάκε ςτεγανοποιθμζνθσ επιφάνειασ, είτε αυτά είναι αςφαλτικζσ μεμβράνεσ με επικάλυψθ 
χαλαηιακισ άμμου, είτε είναι επαλειφόμενα. Ακόμθ χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία, κατά τθσ ςκουριάσ μεταλλικϊν 
επιφανειϊν π.χ. ςωλινων, υπόςτεγων, μεταλλικϊν ςκεπϊν ι δεξαμενϊν. Γενικότερα ςυνίςταται για τθν καλφτερθ 
εμφάνιςθ και προςταςία όλων των επιφανειϊν, που χρειάηονται βάψιμο με χρϊμα αλουμινίου εκτόσ από ςόμπεσ και 
άλλεσ κερμαινόμενεσ μεταλλικζσ επιφάνειεσ. Το SILVER BITUME ςυνεργάηεται με επιφάνειεσ από ςκυρόδεμα, 
ελαφρομπετόν, μζταλλο, γυψοςανίδα, τοφβλο, πζτρα, ξφλο.    
 

ΟΔΗΓΙΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Προετοιμαςία επιφάνειασ 
Η επιφάνεια πρζπει να είναι ομαλι ,κακαρι, ςτεγνι χωρίσ ςκόνθ, λάδια, ςκουριζσ,ςακρά ι ξζνα υλικά.  
Εφαρμογή 
Οι απορροφθτικζσ επιφάνειεσ από ςκυρόδεμα ι ξφλο, πρζπει πρϊτα να αςταρϊνονται με αςφαλτικό βερνίκι ΣΤΕΓΑΝΟΛ 
και αφοφ αυτό ςτεγνϊςει να βάφονται με SILVER BITUME. Μεταλλικζσ επιφάνειεσ που ζχουν υποςτεί οξείδωςθ, πρζπει 
να κακαρίηονται καλά από τθ ςκουριά και κατόπιν να αςταρϊνονται με ΣΕΓΑΝΟΛ. Τζλοσ να βάφονται με SILVER BITUME. 
Το SILVER BITUME δεν επιδζχεται καμία αραίωςθ. Πριν από τθν εφαρμογι, πρζπει να γίνει πολφ καλι ανάδευςθ του 
υλικοφ μζχρι τον πυκμζνα του δοχείου, διότι θ πάςτα αλουμινίου κατακάκεται. Το SILVER BITUME εφαρμόηεται εν ψυχρϊ 
με ρολό, χόριτνθ βοφρτςα, πινζλο ι πιςτόλι βαφισ, μόνο με μία επάλειψθ καιμόνο προσ μια κατεφκυνςθ. Η γκριηωτι όψθ 
του SILVER BITUME μζςα ςτο δοχείο, εξαφανίηεται μόνο μετά τθν επάλειψθ και μζςα ςε λίγα δευτερόλεπτα, όταν 
ανζβουν τα μόρια του αλουμινίου ςτθν επιφάνεια που ζχουμε επαλείψει. Σε περίπτωςθ που γίνει και δεφτερθ επάλειψθ, 
αυτι κα πρεζπει να πραγματοποιθκεί αφοφ ζχει ςτεγνϊςει πλιρωσ θ πρϊτθ, προκειμζνου να αποφευχκεί ο εγκλωβιςμόσ 
διαλυτϊν ανάμεςα ςτισ επιςτρϊςεισ   
ΠΡΟΟΧΗ: Προςβάλλεται από τα πετρελαιοειδι, αντζχει όμωσ ςτα αραιά αλκάλια. Δεν εφαρμόηεται ςε επιφάνειεσ 
προϊόντων από Πολυςτερίνθ (διογκωμζνθ ι εξθλαςμζνθ) διότι περιζχει οργανικοφσ διαλφτεσ.  

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 
 

Αςφαλτικζσ επιφάνειεσ: 0,125-0,160 Lt /m
2  

ανά ςτρϊςθ. 
Μεταλλικζσ επιφάνειεσ: 0,100-0,130 Lt /m

2 
ανά ςτρϊςθ. 

 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Ο κακαριςμόσ των εργαλείων γίνεται αμζςωσ μετά τθ χριςθ με βενηίνθ  

ΤΚΕΤΑΙΑ 

Διατίκεται ςε δοχεία των 5lt και 20lt. 

ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Αποκθκεφεται ςε κλειςτό δοχείο ςε ςτεγαςμζνο χϊρο προφυλαγμζνο από πθγζσ κερμότθτασ και τθν άμεςθ ζκκεςθ ςε 
θλιακι ακτινοβολία 

 

ΦΤΙΚΟΧΗΜΙΚΑ    ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ Μέθοδος δοκιμής 

Φυςικι κατάςταςθ Λεπτόρευςτο υγρό - 

Χρϊμα Αςθμί - 

Πυκνότθτα  0,90-0,95 gr/cm³ 
ASTM D41 

Στερεό υπόλειμμα μετά τθν εξάτμιςθ 25-35% 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ 

Είναι εφφλεκτο και επιβλαβζσ όταν ειςπνζεται και ςυνιςτάται να  χρθςιμοποιείται μόνο ςε καλά αεριηόμενο χϊρο. Να 
φοράτε κατάλλθλθ προςτατευτικι ενδυμαςία  και γάντια. Γαι αναλυτικότερεσ οδθγίεσ-προφυλάξεισ ςυμβουλευτείτε το 
δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ (τμιμα πωλιςεων τθσ εταιρείασ)  
-Η εταιρεία  HERMES-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ. διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται παραπάνω ,τα οποία 
βαςίηονται ςε τρζχουςα παραγωγι, χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ. 
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