Bitumenske
mase, lepila in premazi

izoliramo od temeljev do strehe

BITU PASTA
 Za sanacijo bitumenskih ravnih streh: v prvi

nanos se vtisne fasadno mrežico ali armirni lc,
drugi nanos pa se zaščiti s premazom
ALU REFLEX. Skupna poraba 4 kg/m2.
 Za dodatno tesnjenje zahtevnih detajlov in

prebojev na ravnih strehah.
 Za osnovni nanos pred aplikacijo samolepilnih

trakov na vertikalne površine.

PREDNOSTI
 Vgradnja po hladnem postopku.
 Aplicira se lahko na različne podlage: beton,

penjeni beton, les, opeko, kovine, bitumen.
 V popolnem kontaktu s podlago, brez zračnih

žepov.

Pakiranje: 1 kg, 5 kg in 22 kg.
Nanašanje s čopičem, ščetko, gladilko ali zidarsko lopatico.
Čiščenje orodja z organskim topilom.
Dokler vsebuje topilo, ne sme priti v stik z EPS in XPS.

enokomponentna tesnilna in lepilna
polimer-bitumenska masa z organskimi topili

IZO PASTA
 Za izvedbo hidroizolacije vkopanih delov stavbe

proti talni vlagi: v prvi nanos se vtisne fasadno
mrežico ali armirni lc, drugi sloj se nanaša na
utrjen prvi nanos. Skupna poraba 4-5 kg/m2.
 Za tesnjenje površin, kjer izvedba z varilnimi

trakovi ni mogoča (kopalnice, kleti).
 Za izvedbo hidroizolacije neravnih površin in

oblikovno zahtevnih detajlov.

PREDNOSTI
 Vgradnja po hladnem postopku.
 Hitro utrjevanje tanjših slojev.
 Omogoča izvedbo hidroizolacije v zelo tesnem

prostoru (jašek, ozek izkop).
 V popolnem kontaktu s podlago, brez zračnih

žepov.
 Dovoljena aplikacija na vlažne površine (mlad

beton, sanacija vlažne stene).
 Tudi za uporabo v zaprtih prostorih.
Pakiranje: 5 kg in 18 kg.
Nanašanje s čopičem, ščetko, gladilko ali zidarsko lopatico.
Čiščenje orodja z vodo (sveža masa) oz. z organskim topilom
(strjena masa).
Skladiščenje na toplem - ne sme zmrzniti.

enokomponentna
polimer-bitumenska masa na osnovi
vodne disperzije, brez organskih topil

ALU REFLEX
 Za UV zaščito ravnih streh, predhodno saniranih

z BITU PASTO ter
 za dodatno zaščito neobteženih bitumenskih

ravnih streh, ki imajo zaključni trak s škriljevim
posipom. Potrebna sta dva nanosa. Skupna
poraba pribl. 0,5 kg/m2.
 Za korekcijo stikov bitumenskih trakov s

škriljevim posipom.
 Za protikorozijsko zaščito pločevinastih streh.

PREDNOSTI
 Odbija sončne žarke in znižuje površinsko

temperaturo premazanih površin.
 Odlična pokrivnost.
 Enostavno nanašanje.
 Hitro sušenje.

Pakiranje: 1 kg, 5 kg in 20 kg.
Nanašanje s čopičem ali valjčkom.
Čiščenje orodja z organskim topilom.

enokomponentni
polimer-bitumenski zaščitni premaz
z delci aluminija in organskimi topili

BITUFIX F
 Za lepljenje in popravila streh pokritih z

bitumensko skodlo (tegolo).
 Za dodatno tesnjenje detajlov.
 Za hitra popravila razpok, reg, lomov, lukenj.

PREDNOSTI
 Oprijem tudi na vlažne (vendar ne mokre)

površine.
 Aplikacija na različne podlage: PVC, beton,

penjeni beton, les, opeko, kovine, bitumen.
 Ne potrebuje prednamaza.
 Odporen proti vremenskim vplivom.
 Enostavna uporaba – nanašanje s pištolo za

tesnilne mase.
Pakiranje: kartuša 300 ml, 20 kosov v kartonu.
Poraba je odvisna od aplikacije.
Čiščenje orodja z organskim topilom.
Dokler vsebuje topilo, ne sme priti v stik z EPS in XPS.

enokomponentna
tesnilna in lepilna polimer-bitumenska masa
z majhnim deležem organskih topil
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