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HIDROIZOLAȚII

Este folosit pentru protecția metalelor şi a construcțiilor din beton aate în contact permanent cu 
apa, chiar şi cu apa de mare. Mai poate  folosit de asemenea pentru amorsarea şi xarea 
membranelor bituminoase, în special pe suprafețe verticale din beton. Este cel mai potrivit produs 
pentru protecția țevilor de canalizare şi a tuburilor din metal.

  
Soluție monocomponentă, consolidată cu răşini pe bază de poliuretan. După aplicare, când se 
usucă, formează o peliculă cu bune proprietăți plastice şi rezistență mecanică mare.

2. Utilizare

3. Date tehnice

1. Descriere

Fișă tehnică

Amorsă bituminoasă
Bitu Plast Primer

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

PERFORMANȚE

Consum
(depinde de puterea de
absorbție și stratul suport)

kg/m²

suprafețe metalice: 
0,5 - 0,6 kg/m²/strat

suprafețe din beton: 
1 kg/m² în două straturi

Bitu Plast Primer trebuie aplicat în cel puțin două straturi. Înainte de aplicare se recomandă ca 
suprafața să e curățată de praf, ulei, lubrianți și să e uscată. Pregătirea corespunzătoare a 
suprafeței reprezintă 80% din succesul aplicării materialului. 

Bidon metalic, 25 kg
  
4. Livrare

5. Metode de aplicare
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7. Sănătate și siguranță

ATENȚIE! A nu se depozita produsul la temperaturi sub 0 °C sau locuri expuse la soare. Utilizați și 
depozitați în spații vine ventilate. Este un produs inamabil. Feriți-l de surse de aprindere. Nu fumați 
în apropierea produsului.

6. Termen de valabilitate

Produsul se diluează cu diluant. Poate  aplicat cu pensula, cu trafaletul sau cu pulverizatorul. 
Timpul de uscare completă este de 48 h. În cazul în care este folosită bra de sticlă sau pânza de 
sac drept armătură între două straturi succesive de Bitu Plast Primer, se obține o suprafață asfaltică 
fără îmbinări sau rosturi. Este de preferat să se asigure o ventilație corespunzătoare. Dacă Bitu Plast 
Primer se usucă poate  diluat cu benzină. A nu se aplica la o temperatură mai mică de 0 °C sau 
peste 45 °C.

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili. H361d - Susceptibil de a dăuna fătului. H315 - Provoacă 
iritarea pielii. H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală. P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, 
țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 
- A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de 
aprindere. Fumatul interzis. P264 - Spălați-vă bine după utilizare. P280 - Purtați mănuși de 
protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilori/echipament de protecție a 
feței. P304+P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o 
poziție confortabilă pentru respirație. 

În ambalajul original, închis etanș, termenul de valabilitate este de 48 luni. Dacă produsul a fost 
depozitat pe o perioadă mai lungă sau în condiții de temperaturi scăzute, acesta trebuie diluat cu 
diluant pe bază de benzen.

Curățarea instrumentelor:

5. Metode de aplicare

Când Bitu Plast Primer este în formă lichidă sau solidă, poate  curățat cu benzină.
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Fișă tehnică

Amorsă bituminoasă
Bitu Plast Primer
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P370+P378 - ÎN CAZ DE INCENDIU - A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge. P501 - 
Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul 
dvs. Produsul nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB. Rezervat în exclusivitate uzului profesional.

7. Sănătate și siguranță
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Fișă tehnică

Amorsă bituminoasă
Bitu Plast Primer
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