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Bitumen netlaková voda

Bitumen tlaková voda



BituCote UB BituBond 1KBituBond 2K

TYPICKÉ APLIKACE
a stěrková hydroizolace všech stavebních podkladů (základů,
 stěn sklepů, zdí, mostů)
a hydroizolace proti vlhkosti
a hydroizolace proti netlakové i tlakové vodě
a izolace balkónů a teras
a lepení izolačních desek

VÝHODY
a skvělá přilnavost k podkladu
a díky složce B rychlé reakční časy a rychlé dosažení odolnosti
 proti dešti
a použití i na vlhké podklady (ne mokré)
a plněný speciálními vlákny
a jednoduchá aplikace stěrkou
a tixotropní (nestéká ze svislých ploch)
a vodotěsný
a ochrana proti radonu
a velmi dobrá celková chemická odolnost
a bezešvá hydroizolace
a flexibilní -  překlene trhliny v podkladu do 2mm
a bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)

Balení: 25 kg sada

2-komponentní tixotropní, 
flexibilní, rychleschnoucí 
hydroizolační bitumenová 
stěrka

Spotřeba:
1,5 kg/m2 1mm suché vrstvy
1,5 kg/m2 lepení izolačních desek

TYPICKÉ APLIKACE
a ochranný a izolační nátěr na beton, omítky a zdivo proti
 zemní vlhkosti , jakož i krycí nátěr při sanaci živičných
 střešních krytin
a ochrana proti vlhkosti u betonových konstrukčních prvků
 (šachty, kanály apod.), které jsou v kontaktu se zemí
a BituCote UB ředěný vodou 1:2 lze využít jako základní nátěr
 pro všechny produkty z živičné emulze Sanax

VÝHODY
a maximálně jednoduchá manipulace, produkt je připraven
 k okamžitému použití
a je univerzálně použitelný, existuje bezpočet možností
 jeho použití
a neobsahuje rozpouštědla, je ekologický
a hospodárnost, snížení nákladů díky minimální potřebě
 nástrojů, materiálů a pracnosti

Balení: 5 a 12 litrů

1-komponentní bez ředidlový, 
latexem upravený asfaltový 
nátěr

Spotřeba:
0,15 l/m2 ředěný 1:2 s vodou jako
penetrace
0,30 l/m2 (1 nátěr)

TYPICKÉ APLIKACE
a stěrková hydroizolace všech stavebních podkladů (základů,
 stěn sklepů, zdí, mostů)
a hydroizolace proti vlhkosti
a hydroizolace proti netlakové i tlakové vodě
a izolace balkónů a teras

VÝHODY
a zvlášť rychle odolný vůči dešti a proschnutí
a úsporná spotřeba díky vysokému podílu pevných částic
 a podílu sušiny
a snadné roztírání špachtlí i možnost nástřiku vhodným
 přístrojem
a vysoce pružný díky vysoce kvalitnímu zušlechtění
 polystyrenem a plasty
a bez míchání okamžitě připraven ke zpracování
a po proschnutí je produkt vodotěsný vůči tlakové vodě
 a překrývá praskliny
a v případě plně a spojitě vyspárovaného zdiva není zapotřebí
 žádná vrstva omítky
a lepí izolační desky na beton, zdivo a vytvrzené silnovrstvé
 nátěry
a neobsahuje rozpouštědla

Balení: 32 litrů

Rychleschnoucí, jednoslož-
kový živičný silnovrstvý nátěr 
plněný polystyrenem

Spotřeba:
1,5 kg/m2 1mm suché vrstvy
2 l/m2 lepení izolačních desek


