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BITUMASTIC 
 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ 
 

Άψογη σφράγιση και στεγάνωση 

 
 

Περιγραφή 

Προϊόντος : 

Παχύρρευστη ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη, με 

βάση ειδικά πολυμερισμένα υλικά,  ειδικές 

ενισχυτικές ίνες, άσφαλτο και διαλύτες.  

Εφαρμόζεται εν ψυχρώ. 

 

 

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται για πλήρωση – σφράγιση αρμών, 

ρωγμών, χαραγών γωνιών συναρμογής στο 

σκυρόδεμα, σε ξύλινες κατασκευές και στην 

τοιχοποιία. Εφαρμόζεται και σε κάθετους αρμούς 

μικρού ανοίγματος. Χρησιμοποιείται επίσης για 

κόλληση ασφαλτικών μεμβρανών, που η επιφάνειά 

τους έχει επικάλυψη χαλαζιακής άμμου, 

ασφαλτόχαρτων  κτλ.    Συνεργάζεται  άψογα  με 

 επιφάνειες από σκυρόδεμα, ελαφρομπετόν, ξύλο, πέτρα, τούβλο, γυψοσανίδα.   

Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή . Δεν  πρέπει να  εφαρμόζεται σε  

επιφάνειες  προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωμένη  ή εξηλασμένη) διότι 

περιέχει οργανικούς  διαλύτες. 

 

Πλεονεκτήματα: • Τέλεια πρόσφυση. 

• Πολύ μεγάλη κολλητική ικανότητα. 

• Στεγνώνει γρήγορα. 

• Παραμένει ελαστική τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες           

(-20° C έως +80° C). 

•  Μεγάλη αντοχή στο νερό, στα διαλύματα οξέων και στα αλκάλια. 

 

Τρόπος Διάθεσης : Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 5 & 20 λίτρων. 

 

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται  σε  στεγασμένο χώρο  (+ 5
o

C έως  + 35
o

C), χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο  

και μακριά  από εστίες  θερμότητας /φωτιάς. Σε  κλειστό δοχείο, και στις  παραπάνω  

συνθήκες, το προϊόν διατηρείται αναλλοίωτο χωρίς χρονικό περιορισμό. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 

Μορφή: Μαύρη, παχύρευστη  πάστα 

Πυκνότητα: 0,98-1,02 gr/cm³ 

Περιεκτικότητα σε στερεά: 65- 70 % 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

 

Κατανάλωση 

 
0,10-0,15 lt / τρέχον μέτρο αρμού, διαστάσεων 1cm x 1cm.  

 

Οδηγίες 

χρήσης: 
• Ελέγξτε τις επιφάνειες ώστε να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λίπη 

σκουριές και σαθρά υλικά. 

• Εφαρμόστε με τη βοήθεια σπάτουλας ή γρασαδόρου, όταν πρόκειται για 

πλήρωση αρμών.  

• Συμπιέστε κατάλληλα μέσα στον αρμό, ώστε να εφαρμόσει καλά. Γεμίστε 

τον αρμό μέχρι την επιφάνεια του. 

•  Μετά πάροδο 2-3 ημερών, πιθανότατα η πλήρωση του αρμού να κατέβει. 

Συμπληρώστε και πάλι ασφαλτική μαστίχη και επαλείψτε τουλάχιστον 5 

cm δεξιά και αριστερά σε όλο το μήκος του αρμού 

• Για να προστατέψετε την ασφαλτική μαστίχη από την υπεριώδη ηλιακή 

ακτινοβολία και την γρήγορη γήρανση, βάψτε την επιφάνεια που είναι 

εκτεθειμένη χρησιμοποιώντας το ασφαλτικό βερνίκι αλουμινίου 

ALUPASTE. 

• Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με βενζίνη 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We guarantee the quality of all our products, on the basis of their technical specifications, as described in this technical data sheet. 

Such guarantee refers only to the products that we deliver for use and never to its application or final result, which largely depend on 

the experience and quality of work of each user and on the application conditions. The user is advised to test the product on a small 

scale,  and if he is satisfied with the result, then to use the product on large scale in his project. This edition of technical data sheet 

automatically cancels any previous version 

 


