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Tytan Professional 

ABIZOL R  

Бітумно-каучуковий праймер 

Бітумний розчин, модифікований синтетичним каучуком з 
додаванням спеціальних речовин, які забезпечують глибоке 
проникнення в основу і можливість нанесення на вологі поверхні, 
призначений для ґрунтування основ під бітумне покриття і термо-
плавкий руберойд. 

Розрахований для східно-європейського помірного клімату. Забезпечує 
ізоляцію, стійку до появи тріщин внаслідок морозів (аналогічних 
пошкодженням асфальтованих доріг). Утворює еластичне покриття, яке міцно 
з’єднується з основою та частково компенсує її рухи та мікротріщини. 

 
 

Переваги 
• глибоке проникнення в основу 
• наноситься на сухі й вологі поверхні 
• стійкий до слабких кислот та лугів 
• покращує адгезію до основи 

 
 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Застосування 
• ґрунтування бетонних поверхонь під 

гідроізоляцію (стрічковий фундамент, підземні 
частини будівель тощо) 

• легка ізоляція 
• ґрунтування під термо-плавкий руберойд 

 

Склад бітум, каучук синтетичний, розчинник органічний 
модифікатори 

Колір чорний 

Консистенція рідина 

Густина 0,93 – 1,1 г/см3 
Залишок сухої маси приблизно 50% 

Температура повітря і поверхні під час роботи від +5°C до +35°C 

Пилосухість через 6 год. 

Час висихання 12 год. 

Витрати 0,2-0,4 кг / м² на один шар 

Кількість шарів  

- ґрунтування 1 шар 

- легка ізоляція 2-3 шари 

Чищення інструменту уайт-спіріт або інший органічний розчинник 

 

Технічні характеристики й вказівки щодо способу використання визначені для температури +23°C ±2°C і вологості 60%. Чим 

нижче температура й вище вологість, тим довший час висихання. 



BIT/07092015V01 

2 / 2 

 

   

 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 

 Підготовка основи 

• Праймер наноситься лише після повного зв’язування 
цементу у складі бетонних і штукатурних поверхонь. 
Основа не повинна бути заморожена, вкрита інієм або 

застійною водою (калюжі слід прибрати). 

• Прибрати нестійке покриття, гострі краї, забруднення і 
пил. Металеві деталі очистити від іржі. Заповнити 
заглиблення, пористі поверхні вирівняти цементним 
розчином. 

 

Нанесення 

• Застосовувати у холодному вигляді. У холодну погоду 
для полегшення роботи рекомендується витримати 
упаковку з продуктом у теплому приміщенні протягом 
1-2 діб. Перед використанням добре вимішати. 

• Перший шар Abizol R наносити методом втирання у 
поверхню за допомогою щітки або макловиці. Для 
облаштування гідроізоляційного покриття нанести 2-3 
шари Abizol R, кожний наступний після повного 
висихання попереднього, за допомогою щітки, 
макловиці або методом розпилення. 

 
ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
• Не застосовувати всередині приміщень. 

• Містить органічний розчинник - не застосовувати з 
пінополістиролом. 

• Не використовувати разом із смолою. 

• Не нагрівати на повільному вогні. 

• Перед використанням ознайомитися з паспортом 
безпеки і провести випробування. 

• Не працювати під час атмосферних опадів і на 
відкритому сонці. 

 
 

ЗБЕРІГАННЯ І УПАКОВКА 
Зберігати в оригінальній, щільно закритій упаковці, в 
холодному й сухому місці. Можна зберігати при від’ємній 
температурі. Оберігати від впливу прямих сонячних 
променів. Термін придатності - дата виготовлення й термін 
придатності вказані на упаковці. 

 

Об’єм Упаковка Штрих-код Кількість одиниць на 
піддоні 

4,5 кг Відро 5907516902369 80 

9 кг Відро 5903518057489 44 

18 кг Відро 5903518057496 33 

 

Стандарти і свідоцтва 
• Продукт відповідає вимогам стандарту: PN-B-24620:1998 

• Продукт отримав сертифікат Польського інституту гігієни. 

• Національна декларація відповідності №95.13 від 01.08.2013 

 
Рекомендації з техніки безпеки 
ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПАСПОРТОМ БЕЗПЕКИ ПРОДУКТУ ТА ЕТИКЕТКОЮ НА УПАКОВЦІ. 

 
 
 
 
 

 
Дата оформлення 07.09.2015 

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. 


