BÜSSCHER & HOFFMANN TERMÉKADATLAP

Büscherit kellősítő BV 25
Termék cikkszáma:
Termék:

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

H 70117

Kellősítő bitumen oldatból. Oldószeres fenol mentes anyag.
Fagyveszélyes.

Követelmény: ÖNORM B3615 - bitumen oldat VN
Alkalmazás:

Kellősítés beton, könnyűbetonon, fugában kitöltött falazott szerkezeteken,
cementvakolaton vagy fém felületen. Tapadóhíd képzés a bitumen és polimer bitumen
anyagok további felhasználásához, valamint bitumen alapú védő bevonat kialakítása.

Felhasználás: Az alapfelületnek kellően szilárdnak, közepesen durvának, tisztának és száraznak kell
lennie. A Büscherit Voranstrich 25 felhordható ecsettel, hengerrel, amennyiben az aljzat
felületi hőmérséklete legalább +5°C. Több réteg esetén meg kell várni, hogy az előző
réteg teljesen száraz legyen.
Anyag:

0,2-0,4 kg/m2 rétegenként, a felülettől függően

Száradás:

6-12 óra

Megjegyzés:

A termék csak kültérben és jól szellőző helyeken felhasználni. A frissen felhordott bevonat
erős eső esetén sérülhet, lemosódhat.

Csomagolás:

25 liter/kanna, 600 liter (24 kanna) raklaponként
További csomagolás: 10 liter/kanna a Büscherit Voranstrich BV10

Folyási idő (4mm 25°C-on)
Bitumen tartalom
A kinyert bitumen lágyulási pontja

Vizsgálati mód /
Minősítés
EN 12846-2
EN 13358
EN 1427

A kinyert bitumen penetrációja

EN 1426

Száradási állapot

DIN 53150

Gyulladáspont

EN ISO 13736

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

Egység

Érték

s
%
°C

nincs

-

≤ 50
≥ 80
≤ 30
≤6

°C

34 – 55

Vastagság

g/ml

0,8 – 0,9

Könnyű szerves illóanyag tartalom
VOC EU

g/ml

max. 480

mm/10

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a
gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások
alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
Raktározási tulajdonságok: A bitumen és polimer-bitumen szigetelő lemezeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a
rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket
felhasználás előtt legalább 12 órán át kell fűtött helyen tárolni.
Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.
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