ТЕХНИЧЕСКА КАРТА
ARCO BITUPRIMER тип 40/60
Битумен грунд съдържащ технически разтворители
1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Битумен разтвор, съдържащ окислен битум и чисти бързо съхненещи разтворители.
Основни предимства: добри адхезивни и проникващи свойства, бързо съхнене и липса на
лепкавост.
2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Arco Bituprimer тип 40/60 се използва като грунд за блокиране на въздействието на прах и
минимизирзне порьозността на бетоновите повърхности, което позволява бързо полагане
на полимер-битумни мембрани, и по двата метода - горещо газопламъчно полагане и
студено с битумни лепила.
Използва се също и като хидроизолационно покритие на бетонови стени, като свързващ
грунд за цимент, дърво и метал, и като защитен слой за тръби и метални цистерни.
3. ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ

Съставен е от съединение на разтворители и окислен битум.
4. ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид
Цвят

Течност
Черен

Плътност при 20° C в кг/л
Сухо съдържание при темп 130 °C
Пукнатино устойчивост по Frass
Пенетрация при 25°C
Свободно време за съхнене

Вискозитет DIN 4 при 20°C
12 – 17”
Срок на годност в затворена
24 мес.
оригинална опаковка
0,90 – 1,00 Точка на запалване „затворен
< 21°C
съд”
40% - 43% pH при 20°C
неутрално
-10°C
Температура на размекване на 90 / 100°C
битума
10-20
Самовъзпламеняване
>200°C
dmm
30 ‘ – 60 ‘ Време за съхнене за допир
100’ – 140’

5. УПОТРЕБА
Много е важно, бетонови повърхности да бъдат третирани възможно най-сухи и чисти - без
масла и замърсявания. Arco Bituprimer тип 40/60 е готов за употреба грунд, който се нанася с
четка, валяк или спрей. При последващо газо-пламъчно полагане на полимер-битумни
мембрани е силно препоръчително бетоновите повърхности да са напълно сухи. Времето за
съхнене зависи от порьозността на бетона, дебелината на филма и температурата на
околната среда. Филмът обикновено се изсъхва в рамките на 1 час от полагането. При поголяма дебелина на филма, ниска температура или слабо абсорбираща основа, времето за
съхнене може да бъде по-дълго, до 2-4 часа.
Приблизителна разходна норма на Arco Bituprimer тип 40/60 е 200-350 g/m2.
За почистване на инструменти използвайте синтетични разредители.
6. ОПАКОВКА
5, 10, 20 литра баки

200 литра варел

1000 литра контейнер

