
TEKADOM

BITUMEN
СВОЙСТВА
•  Проста употреба.
•  Не е необходимо предпокритие.
•  Добра адхезия към ламарина, алуминий, мед, месинг, керамика, битум, бетон, 
 зидария, гипс, керемиди и покривен картон.
•  Устойчива е на дъжд и лоши атмосферни условия.
•  Благодарение на пластоеластичните си свойства понася добре всички 
 придвижвания поради промени на температурата.

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• Бързи ремонти на пукнатини, кухини, пропадания на покриви и между стари 

мембрани.
• Уплътняване между мембрани и вертикални бетонни стени.
• Пукнатини в битумни плоскости.
• Уплътняване на пукнатини, канали и фуги между бетон, зидария, гипс, 

ламарина, мед, цинк и алуминий.
• Подходящ за залепване на припокриващи се части за постигане на 

хидроизолационен слой.
• Подходящ за уплътняване на покриви с битумни керемиди на Tegola Canadese.
• Уплътняване на капаци на комини.
• Не се препоръчва за лепене на полиуретан и полистирол.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Невтвърдена маса
Химична основа битум с разтворители
Форма гъста черна паста
Meханизъм на втвърдяване изпаряване на разтворителя
Специфично тегло 1400±40 кг/м³
Сухо вещество 85–95%
Точка на възпламеняване в 
затворен съд

>30°C

Време за засъхване на 
повърхността

≈30 мин.

Температура за полагане oт +5°C дo +35°C

Втвърдена маса
Консистенция пластична маса
Teмпературна устойчивост от -30°C дo +80°C
Твърдост по Шор A 10-15
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Tekadom Bitumen
е еднокомпонентна уплътнителна маса 
на базата на битум. Използва се за 
лепене и уплътняване на различни върху 
покриви.

За ниски
температури

Без силикон
и изоцианат

UV устойчивост
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УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
• Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти, твърди и обезпрашени. Материалът може да 

се нанася с ръчен пистолет под налягане, на точки или ивици. Ивиците трябва да бъдат 
раздалечени на 4 см. При лепене на минимум 4 m2, разходът е от 650 до 850 g/m2. При 
точково нанасяне се изхожда от разход 50 до 80 г на една точка. На 1 m2 се нанасят 
около 10 точки.

• Ако старата мембрана е повредена или по нея има разхлабени части, по принцип те 
трябва да се отстранят и Tekadom Bitumen да се нанесе върху здрава повърхност. За 
почистване използвайте почистващ препарат Teka Cleaner или Tekafin Cleaner.

ОПАКОВКА
• картуш 300 мл 
• възможни са и други опаковки по договаряне

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД
Най-малко 24 месеца в сухо, хладно помещение при температура до 25°C, в затворена 
оригинална опаковка.

ЗДРАВE, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и 
личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще 
намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се 
предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради 
специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки 
случай на употреба.


