TEHNIČNI LIST/17-01

BITUFIX F
Bitumenska masa po hladnem postopku za
lepljenje in tesnjenje različnih materialov
Opis izdelka

BITUFIX F je enokomponentna bitumenska tesnilna pasta na osnovi organskih topil. Z izhlapevanjem topila po
vgradnji dobimo trdno vodonepropustno bitumensko maso.

Lastnosti izdelka

BITUFIX F ima dober oprijem na pločevino, aluminij, baker, medenino, keramiko, bitumen, beton, zid, omet,
strešno opeko, strešno lepenko. Ima tudi dober oprijem na vlažne površine. Je odporen proti dežju in
vremenskim razmeram, UV obstojen. Zaradi plasto-elastičnih lastnosti dobro prenaša vse deformacije zaradi
temperaturnih sprememb. Pri vgradnji ne potrebuje predhodnega prednamaza.

Tehnične
karakteristike

Lastnost

Enota

Vrednost

/

črna pasta

kg/m3

1440 ±30

Vsebnost suhe snovi

%

89 – 94

Čas tvorjenja kožice

min

5 -10

Plamenišče v zaprti posodi

°C

> 30

Temperaturna obstojnost utrjene mase

°C

Barva
Specifična teža

Področje uporabe in
način vgradnje

- 30 do +80

BITUFIX F se uporablja za hitra popravila razpok, lukenj, lomov na strehah, za razpoke v bitumenski lepenki.
Primeren je za lepljenje delov, ki se prekrivajo, streh tipa »Tegola Canadese« in pokrovov pri dimniku. Ni
primerna za lepljenje poliuretana in polistirena. Pred nanosom mora biti površina čvrsta, čista in suha. Pred
uporabo priporočamo test oprijemljivosti tesnilne mase na podlago. Temperaturna obstojnost nanašanja: od
+5°C do +35°C.

Skladiščenje

BITUFIX F je pakiran v kartuše po 300 ml. Skladiščene morajo biti v pokončni legi, v hladnih, temnih prostorih
pod 25°C, zaščitene pred mehanskimi poškodbami. Transport mora biti izveden v skladu z veljavnimi predpisi
“ADR”. Način uporabe izdelka in varnostni ukrepi so predpisani na etiketi in v varnostnem listu izdelka.
Uporabnost izdelka: najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje.

Ravnanje z odpadki

Z odpadnim izdelkom je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o odpadkih.
Klasifikacijski seznam odpadkov:
08 04 10 Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 09,
15 01 02 Plastična embalaža .
Izdelek je v skladu s tem tehničnim listom.
Sistem kakovosti in ravnanja z okoljem je v skladu s ISO 9001 in ISO 14001.
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