VILLABIT R
1. Търговско название на продукта:
битумна маса на основа на разтворител, VillaBit R
2. Техническа спецификация: PN-B 24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 "Битумни лепила,
маси и грундове на основа на разтворител, за студено полагане"
3. Производител: VILLAS Polska, Sp.z o.o. 90-060 Lodz, ul. Nawrot 4, Полша
4. Описание на продукта: За грундиране на основата преди полагане на битумни хидро- и
пароизолации от битумни смеси или мембрани. За външна употреба.
5. Информация за потребители:
Условия за приложение:
Продуктът трябва да се полага при температури не по ниски от 10°C. Не трябва да се полага:
върху влажна повърхност или повърхност, покрита с лед, при дъжд или снеговалеж.
Условия за полагане:
Хидроизолация с битумната маса VillaBit R
трябва да се изпълни съгласно технически проект, отговарящ на задължителните строителни
нормативни актове и детайлните инструкции, които се съдържат в наръчника, издаден от
производителя.
Съхранение:
Продуктът трябва да се съхранява в помещения, и трябва да бъде защитен от действието на
слънчева светлина или източници на топлина. Време на съхранение мин 6 месеца.
Транспорт:
Продуктът трябва да бъде транспортиран в закрити товарни превозни средста, защитени срещу
падане на предмети отгоре и други увреждания.
Палетите трябва да се укрепват по начин, предотвратяващ местене по време на
транспортирането им.
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6. Характеристики на продукта:

Характеристика

Изискване

Ед.

стойност

1.

Вид и консистенция

PN-B-24620:1998,
p.2.5.1.

-

Цвят черен, без замърсяване.
Лесно полагаща се при 23 ± 2°C;
върху стъклена повърхност.
Образува филм без мехури.

2.

Вискозитет при 23±2 0С

PN-EN ISO 2431:1999

s

30-150

3.

Точка на запалване
PN-EN ISO 1523:2003(U)
(Пенски-Мартенс) °С/min PN-EN ISO 2719:2003(U)

0С

31

4.

Съдържание на вода
(m/m), макс.

PN-C-04523:1983

%

0,5

5.

Време на съхнене(време PN-B-24620:1998,
за образуване на
p.2.5.6
покритие), не повече от

h

12
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