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Technický list

BITUGRUND
Asfaltový penetrační nátěr dle DIN 18 195
Vydání technické směrnice : 18. května 1999
Charakteristika
Výrobek Bitugrund je asfaltový roztok pro penetrační nátěry, obsahující rozpouštědla, který je možno natírat nebo stříkat.
Neobsahuje PCK a PCB. Bitugrund je odzkoušen dle DIN 18 195.
Certifikát Zkušebního ústavu pro stavební látky v Drážďanech je přiložen.
Oblasti použití
Výrobek Bitugrund je nezbytný pro úpravu podkladů, jako penetrační nátěr, před položením asfaltových vrstev za tepla,
nebo před položením asfaltových pásů.
Bitugrund má dobrou přídržnost jak na beton, tak i na zdivo, omítky a vlastně na všechny běžné podklady ve stavebnictví,
stejně tak i na kov.
Přednosti výrobku
 vysoká schopnost pronikání do podkladu
 jednoduchá práce , protože výrobek je připraven k použití
 universální využití, penetrace pod celou řadu výrobků
 dobrá přídržnost
 hospodárný s ohledem na nízké nároky na nářadí a provádění
Technické údaje ve zkrácené formě
Druh
asfaltový penetrační nátěr
Báze
asfalt, testbenzin
Rozpouštědlo
testbenzin
Barva
černá
3
Hmotnost
0, 81 g / cm
Konzistence
k nanášení nátěrem a nástřikem
Nanášení
štětkou, štětcem, stříkacím zařízením
Skladování
není citlivý na mráz!
Skladovací doba
v originálních, uzavřených nádobách min. 6 měsíců. Chránit před vznícením!
Třída nebezpečnosti (VbF a ADR) A II
Zpracování
Podklady musí být čisté, suché a nesmí být mastné. Chybějící části, poškozený beton a místa na mazanině, trhliny a
výtluky musí být vyspraveny.
Bitugrund se nanáší na podklad nátěrem, válečkem, nebo nástřikem. Následné práce je možno provádět až po zaschnutí
penetračního nátěru!
Při normální teplotě se může výrobek používat bez ohřevu a bez ředění.
Spotřeba:
2
asi 0, 2 litry / m ( vždy podle savosti podkladu může být spotřeba nižší, nebo vyšší).
Skladování
Výrobek Bitugrund, nemusí být chráněn před mrazem, protože jej mráz nepoškozuje! V originálních, uzavřených
nádobách je skladovací doba minimálně 6 měsíců. Je třeba jej chránit před vznícením.
Ochrana zdraví při práci a protipožární ochrana
Výrobek Bitugrund obsahuje asi 60% rozpouštědla, nebezpečnosti A II, (bod vznětu 21…55°C).
Při práci v uzavřených prostorách je třeba zajistit důkladné provětrávání.
Snadno zápalný : dle VbF : A II
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Likvidace odpadů
Do odpadu je možno předávat pouze prázdné obaly.
Poznámka
Vydáním této směrnice se stávají všechny dříve uvedené technické údaje o tomto výrobku neplatnými. Údaje v této
směrnici byly sestaveny podle nejnovějšího stavu technického použití výrobku. Přesto je třeba teprve na základě stavu
příslušného objektu rozhodnout o konkrétním způsobu použití. je nutno zohlednit zvláštní případy stavby. Na základě
údajů uvedených ve směrnici není možno vyvozovat právní závaznost.
Způsob dodávek
5 l nádoba ………………………………………….75 obalů na paletě
10 l nádoba …………………………………………45 obalů na paletě
25 l hobok (kbelík)………………………………… 18 obalů na paletě
200 l sud

