BITUMOL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το BITUMOL είναι ειδικοφ τφπου αςφαλτικό βερνίκι, με βάςθ ειδικι άςφαλτο και διαλφτεσ. Στεγνϊνει γριγορα, ζχει
τζλεια πρόςφυςθ και δθμιουργεί προςτατευτικι μεμβράνθ, με μεγάλθ αντοχι ςτο νερό, τα αραιά διαλφματα οξζων και
ςτα αλκάλια. Το BITUMOL είναι το πιο εφχρθςτο υλικό για τθν επικόλλθςθ αςφαλτικϊν μεμβρανϊν και ςαν
αντιδιαβρωτικό μεταλλικϊν επιφανειϊν. Ζχει απόλυτθ πρόςφυςθ ςε επιφάνειεσ από ςκυρόδεμα, ελαφρομπετόν,
μζταλλο, ξφλο, πζτρα, τοφβλο, όπου δθμιουργεί ςκλθρι ςτεγανωτικι προςτατευτικι μεμβράνθ.
ΟΔΗΓΙΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Προετοιμαςία επιφάνειασ
Η επιφάνεια πρζπει να είναι ομαλι ,κακαρι, ςτεγνι χωρίσ ςκόνθ, λάδια, ςκουριζσ,ςακρά ι ξζνα υλικά.
Εφαρμογή
Το BITUMOL εφαρμόηεται εν ψυχρϊ με χόρτινθ βοφρτςα, πινζλο, ρολό ι πιςτόλι βαφισ ςε όλθ τθν επιφάνεια, που
πρόκειται να κολλθκοφν αςφαλτικζσ μεμβράνεσ. Δουλεφεται αυτοφςιο χωρίσ αραίωςθ, με μία μόνο επάλειψθ. Αφοφ
ςτεγνϊςει καλά (ςυνικωσ 24 ϊρεσ) , ζτςι ϊςτε να εξατμιςτεί ο διαλφτθσ που περιζχει, επικολλάται θ αςφαλτικι μεμβράνθ
με τθ βοικεια φλόγιςτρου. Το ςτζγνωμα εξαρτάται από τθν υγραςία και τθ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ.
Για χριςεισ ςε κατακόρυφεσ επιφάνειεσ , ςτεγανωτικι προςταςία ςκυροδζματοσ ι αντιδιαβρωτικι προςταςία μεταλλικϊν
επιφανειϊν ςυνιςτάται θ εφαρμογι ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ.
ΠΡΟΟΧΗ: Προςβάλλεται από τα πετρελαιοειδι. Δεν εφαρμόηεται ςε επιφάνειεσ προϊόντων από πολυςτερίνθ
(διογκωμζνθ ι εξθλαςμζνθ) διότι περιζχει οργανικοφσ διαλφτεσ.
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ
Η κατανάλωςθ κυμαίνεται περίπου από 0,3-0,5lt/m² ανά ςτρϊςθ και εξαρτάται από το είδοσ και τθν απορροφθτικότθτα
τθσ επιφάνειασ
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
Φυςικι κατάςταςθ
Χρϊμα

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ

Μέθοδος
δοκιμής

Λεπτόρευςτο υγρό

-

Μαφρο

-

0,90-0,95 gr/cm³

Πυκνότθτα
Ιξϊδεσ Furol 25°C

50-80sec

Στερεό υπόλειμμα μετά τθν εξάτμιςθ

60-65%

ASTM D41

20-40 dmm

Διειςδυτικότθτα υπολείμματοσ ςτουσ 25°C
Διαλυτότθτα ςε τριχλωροαικυλζνιο

>99%
ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ

Είναι εφφλεκτο και επιβλαβζσ όταν ειςπνζεται και ςυνιςτάται να χρθςιμοποιείται μόνο ςε καλά αεριηόμενο χϊρο. Να
φοράτε κατάλλθλθ προςτατευτικι ενδυμαςία και γάντια. Για 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.

