8, avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS

Aktualizováno:
17.11.10
Předešlý dokument:

www.axter.info

Eliášova 20
160 00 Praha 6

Kód výrobku:
1883001 (katron)

Technický list výrobku

Výrobní závod:

BITUMSEAL ®

Označení dokumentu:
TL AXTER

Popis

Plasto-elastické lepidlo a tmel na bázi SBS modifikovaného asfaltu
Použití

Lepení a tmelení asfaltových izolačních výrobků, utěsňování spár, též na vlhkém podkladu nebo pod vodou. Spáry nepřenášející
mechanické zatížení. Přídržný prakticky ke všem stavebním materiálům (beton, ocel, dřevo…) a plastům. Neobsahuje
změkčovadla. Nesmršťuje se při vysychání.
Balení

kartuše 310 ml - kartón po 25 kartuších
Skladování

Originální neotevřená balení skladujte na chladném místě. Chraňte před teplem. Po otevření plechovky musí být místo dobře
větrané. Nevylévejte do odpadních vod. Maximální doba skladování je v původním obalu 2 roky.
Skladování

Na suchém místě mezi 5 a 25 °C, chráněným před teplem, v původním obalu hermeticky uzavřený
Maximální doba skladování: 12 měsíců
Zpracování

Nanáší se přímo na čisté, odmaštěné a prachu zbavené podklady. Vytlačuje se provazec obyčejnou nebo pneumatickou pistolí.
Spotřeba: cca 310 ml/m² pro lepení
cca 310 ml na 10 m těsnění spáry (průměr 0,5 cm)
Teplota zpracování: 5 až 35 °C
Doba schnutí: 12 hodin až několik dní v závislosti na teplotě a typu podkladu, tloušťce vrstvy a propustnosti spojovaných materiálů.
Po aplikaci je dostatečně přilnavý a vydrží omezené zatížení.
Konečná přilnavost závisí na povaze podkladu a typu lepení.
Při aplikaci na vlhký povrch nebo pod vodou musí být tryska v kontaktu s povrchem, který se má spojit (nejdříve vhodné
odzkoušet).

Základní informace

Není vhodný pro aplikace, kde je výrobek v kontaktu s minerálními oleji (změkčují výrobek.)
Nemůže být přetírán.
Čištění nástrojů možno pomocí terpentýnu, technického benzínu

Vlastnosti

HODNOTA
Barva

černá
krémovitá
- tixotropní

Konzistence
Hustota
Podíl nerozpustných látek
Bod vzplanutí (podle ASTM D 93)
Teplota použití

1,3 g/cm3
89 %
36 °C
5-35 °C

při 20 °C

Teplotní odolnost po pokládce

-30 °C-90 °C

Nebezpečí: snadno zápalný (obsahuje rozpouštědla). Chraňte před otevřeným ohněm, plameny a
jinými zdroji tepla. Všechny informace v oblasti bezpečnosti: Bezpečnostní list Bitumseal

Všechny informace odpovídají současnému stavu techniky a vývoje. Možná změna výrobku a parametrů vyhrazena.

