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Бітумно-каучукова мастика для холодного застосування 

та облаштування безшовної гідроізоляції підземних 

частин будівель і ремонту покрівельного покриття. 

 

Розрахована для східно-європейського помірного клімату. Забезпечує ізоляцію, 

стійку до появи тріщин внаслідок морозів (аналогічних пошкодженням 

асфальтованих доріг), яка міцно з’єднується з поверхнею і частково компенсує її 

рухи та мікротріщини. Може наноситися на вологі поверхні. 
 

ПЕРЕВАГИ 

швидке висихання 

можливість нанесення на вологу основу  

міцне та еластичне покриття 

стійкість щодо слабких кислот і лугів 

гідроізоляція легкого та середнього типу 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 
середня гідроізоляція, гідроізоляційне покриття на руберойдній основі 

гідроізоляційні покриття, армовані технічною тканиною 

гідроізоляція підземних частин будівель та резервуарів технічної води (зовнішня)   

консервація руберойдного покрівельного покриття 

 

СВІДОЦТВА І СЕРТИФІКАТИ 

 
 

Продукт відповідає вимогам стандарту: 

 
PN-B-24620:1998 Бітумні мастики, маси й розчини для холодного застосування, 

 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Бітумні мастики, маси й розчини для холодного застосування, зміна Az1 

Продукт отримав гігієнічний сертифікат №301/322/305/2020. 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Склад бітум, каучук синтетичний, модифікатори, розчинник органічний 

Зовнішній вигляд маса, після отвердіння набуває чорного кольору 

Консистенція густа маса 

Вміст води%, не більше 0,5% 

Стікання при температурі (60 +/- 2)0C під кутом 450 без зміщення руберойду й без протікання 

протягом 5 год., руберойд, приклеєний бітумною мастикою 200% 

Температура спалаху методом Пенскі-Мартенса, не менше 31°C 

Еластичність при згинанні на циліндрі діаметром 30 мм, при темп. -50C без подряпин і тріщин 

Залишок сухої маси приблизно 60% 

Пилосухість після 6 год. 

Температура повітря й основи під час роботи від +5°C до +30°C 

Витрати 0,5-0,7 кг/м2 на один шар 

Кількість шарів мінімум 2 шари 

Час висихання: 12 год. 

Чищення інструментів засіб для бітумів, уайт-спірит 

або інший органічний розчинник 

Усі наведені параметри ґрунтуються на випробуваннях і лабораторних тестах, проведених відповідно до внутрішніх стандартів 

виробника, і залежать від умов застосування продукту (температура продукту, довкілля й поверхні, якість використаного 

інструменту, навичок спеціаліста, що виконує роботи). *Вимірювання при темп. 23ºC і відносній вологості 60%. Чим нижче 

температура і вище вологість, тим довше час висихання. 

 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 
 

 Підготовка основи 
 

• Покриття наноситься лише після повного зв’язування цементу у складі бетонних штукатурних поверхонь. Основа не 

повинна бути заморожена, вкрита інієм або застійною водою (калюжі слід прибрати). 

• Усунути нестійке покриття, гострі краї, забруднення і пил. Металеві деталі очистити від іржі. Заповнити заглиблення, 

пористі поверхні вирівняти цементним розчином. Бетонні і пористі поверхні, а також поверхні, що наражаються на 

інтенсивний вплив води, заґрунтувати засобом ABIZOL R (не застосовувати ґрунтовки на базі води) і дочекатися 

повного висихання. 

• У випадку ремонту руберойдного покриття, прибрати відшаровані фрагменти руберойду та забруднення, пухирці й 

бульбашки розрізати навхрест і підклеїти мастикою ABIZOL KL-DM. Розриви і заглиблення на поверхні вирівняти 

шпаклівкою ABIZOL G. 

Нанесення 

• Застосовувати у холодному вигляді. Перед використанням добре вимішати. У разі нанесення при низькій температурі 

продукт необхідно попередньо витримати у теплому приміщення не менше 12 годин. Мастику наносити щіткою або 

макловицею. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього. 

• Фундаменти, підземні частини будівель, гідроізоляція підлогового покриття – наносити мастику у 2-3 шари в 

залежності від інтенсивності потенційного впливу вологи. В особливо складних умовах (зони коливань ґрунту тощо) та 

при великій інтенсивності потенційного впливу вологи рекомендується нанести 3 шари мастики, причому 2-ий шар слід 

армувати технічною тканиною. 

• Бетонні перекриття – заґрунтувати основу праймером ABIZOL R і нанести принаймні 3 шари мастики, причому 2-ий 

шар слід армувати технічною тканиною (краї тканини завернути на вертикальні елементи даху). Для підвищення 

міцності покриття останній мокрий шар мастики рекомендується посипати мінеральною посипкою. 
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• Консервація покрівельного покриття - нанести принаймні 2 шари мастики. Для підвищення міцності покриття 

останній свіжий шар мастики рекомендується посипати мінеральною посипкою. 
 

 
ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

• Продукт містить органічний розчинник. Не застосовувати всередині й назовні приміщень та місцях, що 

безпосередньо контактують з житловими приміщеннями (балкони, тераси, вище рівня ґрунту). 

• Містить органічний розчинник - не застосовувати із пінополістиролом. 

• Не використовувати разом із смолою. 

• Не нагрівати на повільному вогні. 

• Перед застосуванням виконати пробне нанесення. 

• Використовувати захисний одяг, окуляри і рукавиці. 

• НЕ МИТИ РУКИ ОРГАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ. 

 

 

ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігати у щільно закритій упаковці, у холодному й сухому місці Можна зберігати при від’ємній температурі протягом 

короткого періоду часу. Оберігати від впливу прямих сонячних променів. Термін придатності - дата і номер партії вказані 

на відрі. 

 

ДАНІ ТОВАРУ 

 
ОБ’ЄМ упаковка КІЛЬКІСТЬ 

ОДИНИЦЬ 

НА ПІДДОНІ 

НАЗВА КОД КОД EAN 

9 кг відро 44 BIT-AB—P-900 10004510 590 3518 05751 9 

18 кг відро 27 BIT-AB-P--#18 10004509 590 3518 05752 6 

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

Зберігати в недоступному для дітей місці. Дотримуватися правил виробничої санітарії.  ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ 

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПАСПОРТОМ БЕЗПЕКИ ПРОДУКТУ ТА ЕТИКЕТКОЮ НА УПАКОВЦІ. 

 
 

 

Дата оформлення 

09-07-2021 
 

 

Наведені дані, рекомендації і вказівки ґрунтуються на поточному стані знань, результатах досліджень і випробувань, та були розроблені згідно з чинними 

правилами виробника та його постачальників. Запропоновані методи роботи вважаються загальноприйнятими, однак користувач продукту повинен 

переконатися у тому, що використані матеріали підходять для досягнення запланованих ним цілей, зокрема перевірити властивості готового покриття у 

відповідних умовах. Виробник та його уповноважені представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним або помилковим 

застосуванням продукту. 


