Zabezpieczenie fundamentów
I N F O R M A C J A

T E C H N I C Z N A

P∏ynna membrana
Bituthene® Liquid Membrane
Dwusk∏adnikowa, elastomeryczna, p∏ynna izolacja przeciwwodna
przeznaczona do uszczelniania nieregularnych kszta∏tów w po∏àczeniu z systemami hydroizolacji Bituthene.
W∏aÊciwoÊci
• W p∏ynnej postaci – dobrze przylega do nieregularnych kszta∏tów.
• WodoszczelnoÊç – odporna na
dzia∏anie pary wodnej i ciÊnienia
wody.
• Mocna, kauczuko-podobna – elastyczna i odporna na zniszczenie.
• Bezszwowa – bezszczelinowa pow∏oka,
• Chemoutwardzalna – niewra˝liwa
na zmiany temperatury w czasie
eksploatacji.
• Stosowanie na zimno – nie wyst´puje niebezpieczeƒstwo zapalenia si´.
• Zgodna z systemami Bituthene –
komplementarna w stosunku do
systemów hydroizolacji Bituthene.
Zastosowanie
P∏ynna membrana Bituthene stanowi uzupe∏nienie arkuszowych systemów Bituthene, wsz´dzie tam,
gdzie konieczne jest zastosowanie
p∏ynnej izolacji przeciwwodnej
w celu zapewnienia ciàg∏oÊci hydroizolacji. Samoprzylepne arkusze Bituthene stosuje si´ zazwyczaj do
uszczelniania p∏askiego pod∏o˝a.
Natomiast, w przypadku powierzchni nieregularnych oraz o wielop∏aszczyznowych naro˝ach, ciàg∏oÊç
systemu Bituthene mo˝na osiàgnàç
stosujàc p∏ynnà membran´ Bituthene, która w wyniku twardnienia daje
wytrzyma∏à, bezspoinowà, kauczuko-podobnà pow∏ok´.
P∏ynnà membran´ Bituthene stosuje si´ na typowych szczegó∏ach, takich jak: zakrzywione, nieregularne
lub schodkowe profile, przejÊcia

pali, naro˝a wewn´trzne, obróbki
wokó∏ drenów, Êcieki, wpusty oraz
uszczelniania kraw´dzi i zakoƒczeƒ
izolacji.
Oba sk∏adniki p∏ynnej membrany
Bituthene sà mieszane na budowie,
a nast´pnie rozÊcielane kielnià.

Otrzymuje si´ w ten sposób prosty
i szybki w wykonaniu szczegó∏ pomocniczy hydroizolacji wspó∏pracujàcy z arkuszowymi systemami Bituthene. Wykonane szczegó∏y mo˝na zabezpieczaç w sposób analogiczny do padanego dla Servipak 3.

Uk∏adanie
Przygotowanie pod∏o˝a
Powierzchnia powinna byç sucha, bez kurzu,
brudu, t∏uszczu lub innych zanieczyszczeƒ.
Temperatura powietrza powinna wynosiç
+5°C i wykazywaç tendencj´ wzrostu. Zale ca si´ uk∏adanie p∏ynnej membrany Bituthene przed wykonaniem membrany izolacji
przeciwwodnej Bituthene. P∏ynnà membran´
Bituthene mo˝na stosowaç jako punktowe
uszczelnienie w systemach Bituthene 500X,
100X oraz 4100X. Nale˝y wykonaç zak∏ad arkuszy membrany Bituthene o minimalnej
szerokoÊci 50 mm. P∏ynna membrana Bituthene jest zgodna z suchym Êrodkiem gruntujàcym Primer B1, Primer B2 oraz mieszankami Bituthene stosowanymi we wszystkich
systemach Bituthene. Bituthene dobrze przy lega do czystych, suchych powierzchni metalowych.
Mieszanie
P∏ynna membrana Bituthene jest dostarcza na w puszkach zawierajàcych ˝ywic´ (Sk∏adnik A) oraz utwardzacz (Sk∏adnika B) umiejscowiony oddzielnie pod pokrywà puszki.
Do sk∏adnika A (czarny) nale˝y dodaç Sk∏adnik B (przezroczysty). Nast´pnie, przy u˝yciu
wolnoobrotowego miksera z mieszad∏em
(Paddle) MR2 (o Êrednicy 80 mm), nale˝y
przez 1 minut´ mieszaç oba sk∏adniki,
z pr´dkoÊcià mieszad∏a 100 obr/min. Konty nuowaç mieszanie przez kolejne 2-3 minuty
z pr´dkoÊcià 200-300 obr/min., a˝ do uzyskania ca∏kowicie jednorodnej mieszanki. Co
pewien czas nale˝y zdrapaç materia∏ z boków i dna pojemnika, aby zapewniç dok∏ad ne wymieszanie. W przypadku temperatury
ni˝szej od +10°C, w celu lepszego zmieszania i uzyskania lepszej urabialnoÊci, nale˝y
mieszank´ przechowaç do nast´pnego dnia
w pomieszczeniu o temperaturze +20°C. Narz´dzia i sprz´t nale˝y oczyÊciç przed
stwardnieniem p∏ynnej membrany Bituthene
Êrodkiem do czyszczenia „Servicised Tool
Cleaner”.

Uk∏adanie
P∏ynnà membran´ Bituthene nale˝y uk∏adaç
zàbkowanà (rowkowanà) kielnià lub pacà, pistoletem typu „solid barrel“ lub r´cznym wa∏kiem gumowym. GruboÊç uk∏adanej warstwy
nie mo˝e byç mniejsza od 2,5 mm. Po wymieszaniu w normalnej temperaturze otoczenia, p∏ynna membrana Bituthene musi zostaç
u∏o˝ona w ciàgu jednej godziny. Zg´stnia∏y
materia∏ nale˝y odrzuciç. P∏ynna membrana
Bituthene, przed przykryciem membranà Bi tuthene, powinna twardnieç przez 24 godziny. Pozwoli to osiàgnàç ciàg∏oÊç hydroizolacji.
Dostawy
Bituthene LM

opakowanie 5,7 litrowe
(Sk∏adnik A i B)
opakowanie 15,1 litrow
Sk∏adnik A i B)

Bituthene LM

Wyposa˝enie pomocnicze
Mikser o zmiennej pr´dkoÊci mieszania
100-500 obr/min.
(1200W 110V firmy Refina lub podobny)
Pistolet typu „Solid Barrel“, ∏opatka,
zàbkowana (rowkowana) kielnia lub paca.
Specyfikacje
W przypadku stosowania membran
Bituthene, ciàg∏oÊç hydroizolacji przy
otworach i za∏amaniach nale˝y zapewniç
uk∏adajàc p∏ynnà membran´ Bituthene zgodnie z instrukcjami producenta. Dostawy realizowane przez W R Grace Limited, Ajax
Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4BH, United
Kingdom, tel. +44 (0) 1753 692929,
faks: +44 (0) 1753 691623.
BHP
Patrz arkusze dotyczàce danych na temat
bezpieczeƒstwa materia∏ów.
Wi´cej informacji i porad mo˝na otrzymaç w:

Produkty dodatkowe
Mieszad∏o
Sztuka
Paddle MR2
(Êrednica 80 mm)
Ârodek do
Puszka 5litrowa
czyszczenia
narz´dzi
„Tool Cleaner“

Grace Sp.z o.o.
Biuro Handlowe
PL 00-637 Warszawa
ul. Armii Ludowej 16 pok. 615
tel./fax (22)660 62 97
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3466/99
PZH B-1477/97

Orientacyjna wydajnoÊç

Bituthene LM
opakowanie 5,7 litrowe

Bituthene LM
opakowanie 15,1 litrowe

GruboÊç 2,5 mm x
szerokoÊç 300 mm

7,6 m d∏ugoÊci

20,1 m d∏ugoÊci

GruboÊç 2,5 mm x
2 x szerokoÊç 150 mm
z 20 mm profilem (Fillet)

6,0 m d∏ugoÊci

15,9 m d∏ugoÊci

20 mm profil

28,4 m d∏ugoÊci7

75,7 m d∏ugoÊci

WydajnoÊç zale˝y od tekstury powierzchni pod∏o˝a.

Servistrip AT 205
U∏o˝one arkusze Bituthene

Bituthene
P∏ynna membrana Bituthene

Bituthene

PRZEKRÓJ

Naro˝e wewn´trzne
Rysunek poglàdowy nie b´dàcy szczegó∏em
wykonawczym.
Grace sp. z o.o.

ul. Nied˝wiedzia 10 A

P∏ynna membrana
Bituthene u∏o˝ona
wokó∏ rury

RZUT PIONOWY

PrzejÊcie rury
Rysunek poglàdowy nie b´dàcy szczegó∏em wykonawczym.

02-737 Warszawa

Mamy nadziej´ i˝ zamieszczone tu informacje oka˝à si´ pomocne. Przygotowane zosta∏y one w oparciu o dane i posiadane wiadomoÊci uznawane za prawdziwe i dok∏adne. Oferujemy
je u˝ytkownikowi do rozwa˝enia, zbadania i sprawdzenia, ale nie gwarantujemy okre˝lonych rezultatów. Prosimy o zapoznanie si´ ze wszystkimi podanymi tu informacjami, wytycznymi
lub te˝ sugestiami wraz z naszymi warunkami sprzeda˝y, które dotyczà wszystkich dostarczanych przez nas towarów. ˚adna informacja, wytyczna czy te˝ sugestia nie powinny byç wykorzystywane w sposób, który narusza∏by nasz patent lub prawo autorskie. Grace Construction Products Limited, Ajax Avenue, Slough, Berkshire, Sl 1 4BH, Wielka Brytania.

