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Област на приложение:
Битумен разтвор за грундиране на бетон, за употреба на
открито.

Начин на приложение:
Bitumex R е разработен за полагане на грундиращи
слоеве под битумни покрития: битумни смеси и
мембрани на газопламъчно полагане в изолации на
основи и покриви. Той има отлично проникване в
порьозни основи, както и в циментова замазка, тухли
и мазилки; има добра адхезия към метални
повърхности, а също се използва за пропиване на
дърво като например колове и огради. Препоръчва се
специално за грундиране на:
• Циментови замазки, тухли и други порьозни
материали,
• Метални обшивки на покриви, свързване на
битумни покрития, мазилки, олуци и др.
• Повърхности под хидроизолация и изолация
срещу влага.

Начин на полагане:
Повърхностите, които ще се грундират да са чисти и сухи.
Повърхността на циментовата замазка да е почистена от
слабо свързани слоеве, прах и пясък. Пукнатини и дупки да се
попълнят с циментов разтвор. Корозирали метални
повърхности да се почистят от ръжда и слоеве стара боя, да
се измият и обезмаслят.
Съдържанието да се разбърка внимателно преди употреба.
При грундиране на бетонови повърхности продуктът се
полага в един слой върху суха повърхност с четка или мече.
Работите се извършват при температура над 00С и сухо време.
Ако се изпълнява „ лека изолация“ се полагат минимум два
слоя от продукта. Времето на съхнене е около 12ч. в
зависимост от влажността на въздуха и външната
температура.

Съхранение:
Съхранява се в оригиналната опаковка във вертикално
положение, във вентилирани помещения, защитени от
слънчево греене и далеч от източници на топлина и пламък.
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Разход:
•

От 0,35 до 0,60 л/м2 за един слой, в
зависимост от състоянието на основата и
външната температура при полагане.

Практическа информация:
•
•
•
•

Метална опаковка от 20л,
Срок на годност:12м от датата на
производството,
Готов за употреба. Да не се разрежда и
нагрява,
Да се използва на открито, на добре
проветрени места.

