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B50 Bituminous  Alluminio 

To B50 Bituminous Aluminio είναι ανακλαστικό προστατευτικό ασφαλτικό 

βερνίκι αλουμινίου. Ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση στεγα-

νοποιημένων επιφανειών από ασφαλτικές μεμβράνες ή άλλων ασφαλτι-

κών υλικών, καθώς επίσης και μεταλλικών επιφανειών. Πλεονεκτήματα: 

Μεγάλη ανακλαστική ικανότητα προστατεύοντας από την ηλιακή ακτινο-

βολία.Λαμπερή ασημένια εμφάνιση.  Εξαιρετική πρόσφυση σε ασφαλτικά 

υποστρώματα.

  Εφαρμόζεται σε ασφαλτικές μεμβράνες(κατρόχαρτα), υγρές ασφαλτικές  μονώσεις νερού ή διαλύτη.  

 

Προετοιμασία Υποστρώματος:  

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από  σκόνες, λάδια, οξέα και σαθρά υπολείμματα. 

 

Προετοιμασία Προϊόντος:  

Ανακατεύουμε  με ηλεκτρικό μίξερ μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μίγμα χωρίς κατάλοιπα στον πάτο του 

κουβά.   

 

Εφαρμογή Προϊόντος: 

Το προϊόν εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό. Δεν  πρέπει να εφαρμόζεται σε υψηλές  θερμοκρασίες,  διότι 

η πολύ γρήγορη  ωρίμανση  θα επιφέρει  αρνητικές συνέπειες για τη συνοχή και την πρόσφυση του προ-

ϊόντος. 

 

Φυσική κατάσταση Υγρό  

Χρώμα Αλουμίνιο  

Οσμή Χαρακτηριστική   

Στερεά σε 130 °C 52% - 58% EN ISO 3251  

Πυκνότητα 1,07 kg/l ± 0,03 EN ISO 2811-1 

Υδατοδιαλυτότητα Αδιάλυτο  

Σχηματισμός υμένα  120 λεπτά σε 23°C και 50% υγρασία 

 

5 – 6 m2/lt  

 

Μεταλλικά δοχεία 5lt και 20lt. 

 

 

Διατηρείται τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία σε ξηρό περιβάλλον. 

 

Καθαρίζεται με νέφτι, ενώ όταν στεγνώσει αφαιρείται μηχανικά με τη χρήση εργαλείων. 

 

Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σε περίπτωση που εισέλθει στα μάτια αναζητήστε 

άμεσα ιατρική συμβουλή. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το προϊόν είναι επιβλαβές 

και εύφλεκτο. Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από εστίες φωτιάς και χώρους οπου αναπτύσσονται υψηλές 

θερμοκρασίες. Κρατήστε το υλικό μακριά από τα παιδιά. 
 

Οι  τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες  του τεχνικού φυλλαδίου  που αναφέρονται στην εφαρμογή και χρήση 

των προϊόντων είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα, εμπειρία, τεχνικά φυλλάδια και οδηγίες  της  παραγωγού 

εταιρείας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης . Διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας 

αλλά δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοτα-

ξίων, εφόσον εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Εταιρείας.

Πεδία Εφαρμογής  
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Τεχνικά  

Χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

 

 

Κατανάλωση  

 

Συσκευασία  

 

Χρόνος  

Εναποθήκευσης 

 

Καθαρισμός  

 

Μέτρα Προστασίας  

και Ασφάλειας 

 

 

 

Σημείωση

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΞΙΚΑ
ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΔΙΑΛΥΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


