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BITUBOND 
 

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
 

Τέλεια πρόσφυση για απαιτητικές  επιφάνειες 

 
 

Περιγραφή 

Προϊόντος : 

Eιδικού τύπου ασφαλτικό βερνίκι, με βάση την 

οξειδωμένη άσφαλτο και διαλύτες. 

 

 

 

Χρήσεις : Πολύ εύχρηστο υλικό για την επικόλληση 

ασφαλτικών μεμβρανών  αλλά και σαν 

αντιδιαβρωτικό μεταλλικών επιφανειών.  Έχει 

τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, 

ελαφρομπετόν, ξύλο, πέτρα, τούβλο, πάνω στις  

οποίες δημιουργεί σκληρή στεγανωτική 

προστατευτική μεμβράνη.   

 Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. Δεν πρέπει να  εφαρμόζεται σε  

επιφάνειες  προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωμένη  ή εξηλασμένη) διότι 

περιέχει οργανικούς  διαλύτες 

Πλεονεκτήματα: • Στεγνώνει γρήγορα. 

• Έχει τέλεια πρόσφυση. 

• Δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη με μεγάλη αντοχή στο νερό, στα 

αραιά διαλύματα οξέων και στα αλκάλια. 

 

Τρόπος Διάθεσης : Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των  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. 

 
  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 

Μορφή: Μαύρο λεπτόρευστο υγρό 

Πυκνότητα: 0,90-0,95 gr/cm³ (ASTM D41) 

Ιξώδες Furol  25
o
C : 50 – 80 sec (ASTM D41) 

Στερεό υπόλειμμα μετά την εξάτμιση: 55-60 % (ASTM D41) 
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Διεισδυτικότητα υπολείμματος στους  25
o
C: 25 + 5 dmm (ASTM D41) 

Σημείο μάλθωσης υπολείμματος: > 85
o
C (ASTM D41) 

Διαλυτότητα σε τριχλωροαιθυλένιο: >99% (ASTM D41) 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

 

Κατανάλωση 

 
0,3 – 0,5 lt /m

2
,  ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την  απορροφητικότητα της  

επιφάνειας. 

 

Οδηγίες 

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

λίπη, σκουριές και σαθρά υλικά. 

• Ανακατέψτε  καλά   το  προϊόν πριν τη χρήση 

• Χρησιμοποιείστε το χωρίς αραίωση, σε  μια μόνο επάλειψη 

• Η εφαρμογή γίνεται εν ψυχρώ, με χορταρένια βούρτσα, πινέλο, ρολό ή 

πιστόλι βαφής, σε όλη την επιφάνεια, όπου πρόκειται να κολληθούν 

ασφαλτικές μεμβράνες. 

• Αφού στεγνώσει καλά (περίπου 24 ώρες)  και έχει εξατμιστεί ο  διαλύτης, 

επικολλήστε την ασφαλτική μεμβράνη με τη  βοήθεια  φλογίστρου. 

•  Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από την  υγρασία και τη θερμοκρασία  

του περιβάλλοντος. 

• Αν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε σε κατακόρυφες επιφάνειες, 

στεγανωτική προστασία  σκυροδέματος  ή αντιδιαβρωτική προστασία 

μεταλλικών  επιφανειών,   συνιστάται η  εφαρμογή σε τουλάχιστον 2  

στρώσεις. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όπως αυτές αποτυπώνονται σ το τεχνικό 

φυλλάδιο. Η εγγύηση αυτή αφορά αυστηρά και μόνο το προϊόν που διατίθεται, και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την 

εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη, καθώς και 

τις συνθήκες εφαρμογής.  Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το 

αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του.  Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη 

έκδοση   αυτού. 


