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BITUMEN 
КАРАКТЕРИСТИКИ
• Битуменска паста оплеменета со полимер во органски растворувач 
• Содржи неоргански полнења и микровлакна
• Во текот на стврднувањето растворувачот испарува и се добива водонепропустлива мембрана
• Во свежа состојба не смее да дојде во контакт со EPS или XPS
• Moже да се нанесува на битумен, бетон, дрво, метал, PVC
• Потрошувачка 2 kg/m2 (за еден слој)

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА
• За заптивање на градежни делови (подоцна и вертикална хидроизолација, подѕид на фасада, балкон, 
тераса, рамен покрив)
• За санација на битуменски покривни покривачи 
• Aнтикорозивна заштита на метални површини
• За заптивање и лепење во тоалети 

TEХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Свежа масa
Oсновa                                                                                                     полимерно модификуван битумен во 
                                                                                                                  органски растворувач
Изглед                                                                          пастa
Бoja                                                            црна
Meханизам на стврднување                                            испарување на растворувачот
Содржина на битуменскиот врзувач             (DIN 53215)            ≥ 40%
Специфична тежина                    1100 ± 10 kg/m3 
Време потребно за создавање на кора               23°C/50% рел.вл. ≈ 30 мин.
Време потребно за стврднување                                       23°C/50% рел.вл.  2 mm/ден 
Температура на нанесување                         +5°C дo +30°C 

Стврдната масa
Водозаптивност            EN 15820              ≥10 kPa
Промена на волуменот            ISO 10563              ≈ 25 %
Tочка на омекнување според PK           EN 1427              ≥ 120°C
Teмпературна постојаност            EN 1110, EN 1109 oд -20°C дo 100°C

HYDROBLOCKER  BITUMEN 
е еднокомпонентна хидроизолациона паста на база на битумен за 
вградување по ладна постапка.



УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА:
Пред употребата пастата треба добро да се измеша. За да ја мешате и нанесувате полесно, ви препорачуваме 
пред нанесувањето да ја складирате на собна температура најмалку 24 часа. Површината на која се нанесува 
мора да биде сува, чиста и цврста. Пастата се вградува во две или три еднакви нанесувања со лопатка или 
мистрија, а на нерамните површини може и со цврста четка. 
За изведување на добра хидроизолација потребни се две или три нанесувања со армирање во меѓувреме. Во 
првиот, сè уште свеж слој, се втиснува армираната мрежичка со квадрати со големина од 3 mm. Кога 
претходниот слој целосно ќе се исуши и стврдне (од 24 до 48 часа), продолжете со нанесувањето на следниот 
слој. По употребата алатот веднаш да се исчисти со средство за чистење, на пр. TEKAFIN CLEANER или со 
бензин.
На местата на кои хидроизолацијата е изложена на директна сончева светлина, потребно е да се премачка со 
заштитен премаз UV PROTECTION.

ПАКУВАЊE 
5 kg метална кофа

Други пакувања возможни по договор.

СКЛАДИРАЊE
24 месеци во сув, покриен простор заштитен од сончева светлина, на температура помеѓу + 5ºC и + 30ºC и во 
оригинално затворена амбалажа. 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВЈЕТО, БЕЗБЕДНОСТА, РАКУВАЊЕТО И ОТСТРАНУВАЊЕТО
Сите информации за безбедното однесување, здравјето, личната заштита и отстранувањето на производот 
дадени се во безбедносниот лист. Безбедносниот лист може да се добие на барање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Упатствата се дадени врз основа на нашите истражувања и искуства, меѓутоа, поради специфичноста на 
условите и начинот на работа препорачуваме да изведете тестирања за секој случај на примена.
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