
Описание:

Flexseal Bitum е еднокомпонентен уплътнител на 

битумна основа, с разредител. Предназначен за 

уплътняване на покривни метални, алкални и битумни 

елементи.

Употреба:

Flexseal Bitum може да се използва за:

 © Ремонт на малки течове и пукнатини в покриви, 

отводнителни съоръжения и улуци, 

 © Уплътняване на фуги на битумни мембрани, 

 © Уплътнител около комини и капандури,

 © Запечатване на фуги между метални покривни 

елементи. 

Преимущества:

 © Отлична адхезия към много строителни материали

 © Може да се нанася върху овлажнени повърхности 

при аварийни ремонти

 © Икономичен и лесен за използване материал

 © Силни хидроизолационни характеристики

 © Не се изкривява във вертикални приложения

 © Широк диапазон на температурна устойчивост 

Инструкции за употреба:

Подготовка на повърхността на фугата:

Всички основи трябва да са чисти и без прах, масла, 

мазнини или всяко друго замърсяване, което може да 

се отрази на връзката с уплътнителя. 

Препоръчително е неабсорбиращи повърхности да 

се почистят с подходящ разтворител, последвано от 

избърсване с чиста кърпа. Абсорбиращи основи се 

почистват с чиста вода.

За допълнителни подробности се свържете с 

Техническия отдел на DCP.

Основа (пълнеж) на фугата:

При необходимост  дълбочината се коригира 

с подходящ уплътнителен шнур (със затворена 

структура)  за осигуряване на правилна дълбочина на 

фугата.

 

Технически характеристики -  

23 °С, отн. влажност 50%:

Цвят: черен

Относително тегло: 1.02

Време за поправки: 10 минути 

Твърдост Shore A: 20 

Работна темература: +5VC  до +30 VC

Сервизна темература - 35VC  до +110 VC

Втвърдяване: 3 mm/ден

Употреба:

Flexseal Bitum се доставя във флакони и се полага във 

фугите посредством пистолет за силикони. Изрежете 

горната част на флакона, изрежете дюзата до желания 

размер, поставете дюзата на флакона. Пресовайте 

материала плътно срещу повърхността на фугата, за 

да се получи пълен контакт. 

Напълнете уплътнителя във фугата до плътно 

прилепване и изгладете повърхностния слой. 

Изглаждайте 10 минути след като уплътнителят е 

поставен. Препоръчително е да ползвате маскираща 

лента от всяка страна на фугата, за да запазите страните 

на фугите чисти и еднородни. Махнете маскиращите 

ленти веднага след поставяне на уплътнителя..

Почистване: 

Невтвърденият материал може да се почисти  с 

DCP Solvent. Втвърденият уплътнител се отстранява 

механично.

Опаковка:

Flexseal Bitum се доставя  в пластмасов флакон от 300 

мл, опаковки по 12 броя. 

Срок на годност:

Flexseal Bitum има срок на годност 12 месеца при 

съхранение в оригиналните и неотваряни опаковки, 

в сухи складови условия, далече от пряка слънчева 

светлина, при температури под 30VC.
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Битумен уплътнител



Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

За повече информация вж. „Информационен лист за 

безопасност” относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни 

материали, които включват:

 © Хидроизолационни мембрани и уплътнения

 © Материали и пълнители за запълване на фуги 

 © Циментови и епоксидни разтвори

 © Специализирани материали за настилки

Flexseal Bitum


