
 
 

Technikai adatlap 02.20 Bitumenes tetőtömítő 

Termék  Bitumenalapú, egykomponensű tömítő- és fugázókitt. Tartós szilárdságú, 
plasztikus kötést hoz létre. 
 

Tulajdonságok  þ Nagyon egyszerű alkalmazás 
þ Kiválóan tűri az aljzat deformálódását; 
þ Nagy hőmérsékleti ingadozás mellett is tartósan rugalmas; 
þ Kiválóan tapad a különféle építőanyagokhoz nedvszívó-nem nedvszívó 
kombinációban; 
þ UV-álló 
 

Alkalmazás  - Bitumenes tetőburkolatok ragasztásához 
- Tető, eresz, stb. sürgősségi javításához átfedéssel 
- Záró profilok, kémények és attikák bádogelemeinek tömítéséhez 
 

Kiszerelés  310ml-es kartus, 550ml-es hurka 
Szín  Fekete 

   
Műszaki adatok      

Bázis  – bitumen 
Konzisztencia  – tixotróp paszta 

Sűrűség  g/ml 1,3   
Szárazanyag tartalom  % 85  

Hőállóság  °C –20 / +80 (kikeményedve) 
Hőállóság  °C -15 (szállításkor) 

Alkalmazási hőmérséklet  °C +5 / +40  
Rétegképződési idő   óra > 15 (23 °C-on, 55% rel. pár. mellett) 

Teljes érés   hét 1-2 (végig plasztikus belső rész) 
Átfesthető   – igen (csak bitumenalapú festékkel) 

Folyás  mm < 3 (ISO 7390) 
Tapadószilárdság  MPa 0,13 

0,16  
bitumenes lemez 14 nap után 
acéllemez 14 nap után 

  MPa 0,26 
0,28 

bitumenes lemez 28 nap után 
acéllemez 28 nap után 

Eltarthatóság  hónap 24 (+5–25 °C-on) 
Hézag minimális szélessége  mm 4   

Hézag maximális szélessége  mm 25   
Hozzávetőleges kiadósság  képlet hézag hossza [m] =   tartalom [ml]   

   szélesség [mm] x mélység [mm] 
 

   

310 ml hozzávetőleges 
kiadóssága 

 példa hézag hossza [m] =   310 [ml]  = 12,9 m 
   4 [mm] x 6 [mm] 
    

310 ml hozzávetőleges 
kiadóssága 

 m 12,9 m (4 x 6 mm-es hézag esetén) 

     
Korlátozások  Nem alkalmazható egyebek között hosszú távú vízhatásnak kitett, továbbá 

PE-, PP- és teflonfelületen. 
Aljzat  Tisztának, száraznak, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, zsírtól és olajtól 

mentesnek kell lennie. 
 

Felhasználás  Felhasználáskor meg kell akadályozni a vízzel (eső) való érintkezést a 
felhordást követő legalább 2 órában. 
 

Ajánlás  Ragasztáshoz jobban megfelel a Bitumenes tetőfedő ragasztó (Tixoplast). 
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Tisztítás  Anyag: azonnal MEK-tisztítószerrel 
Kéz: víz és szappan, kézregeneráló krém 

Biztonság  Lásd „Biztonsági adatlap 02.20”. 
Frissítés  Frissítés dátuma: 2011. 10. 03. Készült: 2001. 11. 07. 

    
 

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, 
kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem 
ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett 
információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási 
eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék 
megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat. 
 


