Hydroizolace spodních staveb
Technické informace

Bituthene Fillet & Mastic
®

Doplňkový produkt, který usnadňuje aplikace hydroizolačních systémů
firmy GRACE Servicised®.

Výhody

Bituthene® Fillet
• Jednosložkový – bez nutnosti
míchání před použitím na těsnění
kolem detailů (prostupů) izolace.
• Jednoduchá aplikace – aplikuje se
špachtlí na podklad opatřený
základním nátěrem.

Použití

Bituthene® Mastic byl navržen k doplnění
hydroizolačních systémů Bituthene®.
Tento doplňkový materiál usnadňuje
opracování detailů a stává se tak
nezbytným prvkem celého systému.

Bituthene® Mastic

Bituthene® Mastic
Bituthene® mastic je za studena
aplikovatelný jednosložkový asfaltový
tmel, který se používá na vyrovnání
nerovností podkladu pod hydroizolační
systémy Bituthene® a pro opracování
detailů v izolaci. Může být také použit
pro ukončení izolace na svislé
konstrukci, která je pod úrovní terénu.

Aplikace
Nepoužívat při teplotách nižších než
+4°C. Podklad musí být před aplikací
suchý, rovný, zbavený ostrých výčnělků.
Veškeré mechanické nečistoty a prach
je vhodné odstranit z podkladu
ocelovým kartáčem.
Pro vlastní nanášení tmele se používá
špachtle, tmel se nanáší na podklad,
kteý byl předem opatřen základním
nátěrem.

Balení
Bituthene® Mastic
Paletizace
Skladování

Plechovka 4,5 l
Váha 6,5kg/jednotku
Udržujte v utěsněných nádobách pod
+25°C dál od zdrojů ohně.

Doplňující produkty
Zařízení dodávané jinými
dodavateli

Bezpečnost a ochrana zdraví

Viz odpovídající bezpečnostní listy
materiálů.

Grace Construction Products Ltd Ajax Avenue Slough Berkshire SL1 4BH United Kingdom

Špachtle

Uvedené detaily jsou názorné ilustrace,
ale ne pracovní detaily. Pro řešení
konkrétních konstrukčních detailů
kontaktujte prosím naše technické
oddělení na +44 1753 692929.
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