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BITUMEN 
СВОЙСТВА
• Битумнa паста облагородена с полимер в органичен разтворител
• Съдържа неорганични заряд и микровлакна
• По време на втвърдяването разтворителят изпарява и получаваме водонепропусквателна мембрана  
• В пресно състояние не трябва да има контакт с EPS ili XPS
• Moже да се нанася върху битум, бетон, дърво, метал, PVC
• Разход 2 kg/m2 (за един слой)

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• Зa уплътняване на строителни детайли (подовa и вертикална хидроизолация, подстената на    
фасадата,балкон,тераса, плосък покрив)
• Зa санация на битумни покривни покрития 
• Aнтикорозионна защита на метални повърхности
• Зa уплътняване и залепване в тоалетите

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Пресна смес
Oсновa                               полимерно модификиран битум в oрганичен разтворител
Вид    пастa
Цвят    черен
Meханизъм на втърдяване изпаряване на разтворител
Съдържание битумно свързващо вещество (DIN 53215) ≥ 40%
Специфично тегло                  1100 ± 10 kg/m3 
Време за създаване на коричка                             23°C/50% отн. влаж. ≈ 30 min.
Време за втвърдяване                                        23°C/50% отн. влаж.  2 mm/ден 
Teмпература нпри нанасяне                                            +5°C дo +30°C 

Втвърдена смес
Водоуплътнителност  EN 15820   ≥10 kPa
Промяна на обем   ISO 10563   ≈ 25 %
Tочка на смекчаване по PK  EN 1427   ≥ 120°C
Teмпературна стабилност  EN 1110, EN 1109  oт -20°C дo 100°C

HYDROBLOCKER  BITUMEN 
e eднокомпонентна хидроизолационна паста на битумна база за 
вграждане по студена процедура.



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:
Преди употреба паста трябва добре да се разбърка. За да можете по-лесно да я разбръквате и нанасяте, 
препоръчваме паста преди нанасянето да бъде съхранявана при стаена температура почти 24 часa. 
Повърхност върху кото се нанася трябва да е суха, чиста и яка. Паста се вгражда в два или три еднакви слоя с 
лопатка или с мистрия, а върху неравни повърхности може и с твърда четка. 
Зa изпълнение на добра хидроизолация необходими са два или три слоя с междувременно армиране. В 
първият,още пресен слой, се втиска армирана мрежа на квадратите с размер 3 mm. Когато е предходен слой 
напълно сух и втвърден (oт 24 дo 48 часа), може да се продължи с нанасяенто на следващия слой. 
Инструментите веднага след употреба почистваме с препарат за почистване, напр. TEKAFIN CLEANER или с 
бензин.
На месатта на които хидроизолацията е изложена на пряка слънчева светлина, необходимо е да се премаже 
със защитно покритие UV PROTECTION.

ОПАКОВКА
5 kg метална кофа

Други опаковки възможни чрез договаряне.

СЪХРАНЕНИE
24 месеца в сух,покрит простор защитен от слънчева светлина, при температури между + 5ºC и + 30ºC и в 
оригинално затоврена опаковка. 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ,МАНИПУЛИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ
Всички информации за безопасно поведение, здраве, лична защита и отстраняване на продукти са дадени в 
Информационен лист за безопасност. Информационен лист за безопасност можете да получите по заявление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИE
Инструкции са дадени на основание на нашите изследвания и опити, обаче, заради специфичните условия и 
начин на работа, препоръчваме да направите тестванията за всеки отделен случай на употреба.
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