
Bitumen

Tekadom Bitumen je enokomponentna
tesnilna masa  s topili na osnovi bitumna.
Uporablja se za lepljenje in tesnjenje na
strehah.

LASTNOSTI

• enostavna uporaba
• ne potrebuje prednamaza
• dober oprijem na pločevino, aluminij, baker, medenino, keramiko, bitumen, beton, zid,

omet, strešno opeko, strešno lepenko
• ima dober oprijem tudi na vlažne površine
• odporen proti dežju in vremenskim razmeram
• UV obstojen
• Zaradi plastoelastičnih lastnosti dobro prenaša vsa premikanja zaradi temperaturnih

sprememb

UPORABA

• za hitra popravila razpok, lukenj, lomov na strehah, med starimi membranami
• za tesnjenje med membrano in vertikalno betonsko steno
• za razpoke v bitumenski lepenki 
• za tesnjenje razpok, žlebov in reg med betonom, zidom, ometom, pločevino bakrom

cinkom, aluminijem
• primeren za tesnjenje delov, ki se prekrivajo, da dosežemo vodotesen spoj
• primeren za tesnjenje streh, tipa ˝Tegola Canadese˝
• za tesnjenje pokrovov pri dimniku
• ni primeren za lepljenje poliuretana in  polistirena 

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa
Kemijska osnova bitumen s topili
Izgled gosta črna pasta
Mehanizem utrjevanja izhlapevanje topil
Specifična teža 1440 ± 30 kg/m3

Suha snov 89 – 94 %
Plamenišče v zaprti posodi >30 °C
Čas tvorjenja kožice 5-15 minut
Temperatura nanašanja + 5°C do + 35°C

Utrjena masa
Konsistenca plastična masa
Temperaturna obstojnost - 30°C do + 80°C
Shora A 10 – 15
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NAVODILA ZA UPORABO

Površine morajo biti suhe, čiste, nemastne in brez prahu. Material
lahko nanašamo z ročno pištolo ali s pištolo za razprševanje. Če
se na stari membrani pojavi kakršnokoli  ˝cvetenje˝, je to
potrebno temeljito odstraniti in nanašati na zdravo površino. Za
čiščenje uporabite alkohol ali nitro razredčila.

PAKIRANJE

• 300 ml kartuše ( v kartonu 20 kom), 
Drugi načini pakiranja, npr. za industrijo, so možni po naročilu

SKLADIŠČENJE

Najmanj 24 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod  25°C, v
originalno zaprti embalaži.

VARNOSTNA UKREPI

Vnetljivo. Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči
dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.Hraniti izven dosega
otrok.. Za gašenje uporabiti peno, CO2, razpršeno vodo.
Pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. Ne odlagati
v okolje. Upoštevati posebna navodila/ varnostni list.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preizkuse za vsak primer uporabe.

TEKADOM
Bitumen
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