Emulbit
Shtresë bazë dhe mbrojtëse

PRODUKTI
Emulbit është një emulsion bituminoz që nuk përmban tretës

dhe prandaj është ekologjikisht shumë i padëmshëm.
Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të
çertifikuara sipas standartit EN ISO 9001.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT
Emulbit nuk përmban lëndë tretëse, mund të hollohet me ujë
dhe pas tharjes është rezistent ndaj ujit.

APLIKIMI
Emulbit mund të përdoret si mbrojtës ndaj lagështirës dhe
si astar në nënshtresat poroze dhe metalike, por edhe për
shkak të aplikimit të tij kombinuar me çimento, përdoret për
prodhimin e astareve bituminoze ose stukove izoluese.
Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër dhe pa grimca të
materialit, pa dhera, vaj ose papastërti të tjera. Aplikimi
kryhet me spërkatje ose lyerje me furçë apo rrul. Nuk
aplikohet në shi, në rrezik ngrice dhe në një temperaturë
ambienti më të ulët se + 5ºC.

TË DHËNA TEKNIKE (të përcaktuara në klimë standarte 20 ° C /
lagështia relative e ajrit 60%)

Koha e tharjes
Fortësia:
- Masa e bitumit
Pika e zbutjes,
- shkrirja në
tretësirën
Trikloretilen
Viskoziteti DIN 4
mm/ 25 ºC
Densiteti
Ngjyra: e njomë
e thatë

Konsumi

Në varësi të kushteve atmosferike
dhe sasisë së aplikuar deri në 24
orë

40 % e masës totale
minimumi 90 ºC
> 99 %
≤ 10s
rreth 1,0 g/cm³
kafe
e zezë
0,2* – 0,3** l/m² për shtresë, në
varësi të nënshtresës
(*metal/**beton)
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Mënyra e pastrimit
Paketimi / Numri i
produktit:

e njomë - me ujë,
e thatë - me pastrues tretës

fuçi rreth 180 litra / 101375
kova
25 litra / 101376
10 litra / 101377

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I
nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të
vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet
që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.
EMULBIT R010

Botimi: Mars 2015.

MAGAZINIMI
Materiali nuk është rezistent ndaj ngricës; pa ngrirë mund të
ruhet për 1 vit. Kova me materialin e mbetur, duhet të
mbyllet mire. Materiali mund të ripërdoret.
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