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Barieră de vapori: camere frigorice, acoperişuri, terase, suprafețe umede.

3. Compoziție

1. Descriere

Material izolant lichid monocomponent cu uscare rapidă, care după uscare formează o membrană 
monolitică fără rosturi de îmbinare, foarte elastic, cu o puternică aderență pe multe tipuri de 
suprafețe: beton armat, mortar, mozaic, ceramică, țiglă, piatră, metal, lemn, polimeri (bitum vechi, 
răşini epoxidice, răşini poliuretanice). Are excelente proprietăți de rezistență mecanică şi chimică.

2. Utilizare

Impermeabilizare: terase cu grădini, acoperişuri inversate, terase şi balcoane, razoare de ori, 
poduri, construcții subterane, construcții armate, construcții metalice, țevi, rezervoare, subsoluri, 
fundații, tuneluri.

Este compus din rășini elastomerice, hidrofobe, amestecate cu bitum virgin polimerizat chimic.

4. Date tehnice

Fișă tehnică

Emulsie bituminoasă
Bitu Plast

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

PERFORMANȚE

Consum kg/m²

Culoare negru-

1 kg/m² până la 2 kg/m²
într-un strat sau 

două straturi
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4. Livrare

Se depozitează la loc uscat, acoperit, ferit de umezeală, căldură radiantă și radiații solare.

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. 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.

Bidon metalic, 25 kg

Este important ca suprafețele pe care se aplică produsul să fie uscate, curățate de praf și alte 
impurități și degresate. În cazul suprafețelor prăfoase, acestea se tratează în prealabil cu BITU 
PLAST PRIMER. Produsul este ambalat, gata de utilizare și se aplică pe suport cu trafaletul, pensula 
sau peria. Se recomandă aplicarea în două straturi. Pentru a evita formarea de bule (pori), înainte de 
aplicarea celui de al doilea strat, se așteaptă uscarea în profunzime a peliculei de la primul strat, în 
caz contrar, se împiedică evaporarea normală a solventului. Spălarea sculelor se va face cu puțin 
diluant.

5. Metode de aplicare

  

7. Termen de valabilitate: 48 luni de la data fabricației.

7. Sănătate și siguranță

6. Depozitare
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