ÖKOTAN
Bitumenové lepidlo
BKP
Bitumenová lepicí pasta neobsahující rozpouštědla k lepení drenážních a izolačních desek
všeho druhu. Zpevněná vlákny. Pro vnější i vnitřní použití.
Technická informace
Materiál na bázi:
Teplota zpracování:
Konzistence:
Spotřeba:
Teplotní odolnost:
Doba proschnutí:

Skladování:
Forma dodání:
Barva:

bitumenová emulze
+5°C až +35°C
roztíratelná
cca 1,5 až 3,0 kg/m2
-20°C až +80°C
cca 1 až 3 dny v závislosti
na povětrnostních podmínkách
dbejte pokynů pro zpracování
v suchých, vhodných prostorách chráněných proti mrazu
balení po 25 kg
černá

Vlastnosti:
 neobsahuje rozpouštědla
 připravená k použití
 vysoká odolnost díky přídavku vláken
Použití:
 k lepení drenážních a izolačních desek všeho druhu, jako pěnového polystyrenu, korku, heraklitu
apod.
 pro vnější i vnitřní použití

Kvalita a bezpečnost:
 produkt systému ÖKOTAN neobsahující rozpouštědla
 materiál na bázi bitumenové emulze
 kontrolovaná jakost
Podklad:
Podklad musí být únosný, rovný, na povrchu suchý, čistý a bez prachu nebo jiných
separačních vrstev (např. barevných nátěrů, olejů na nátěr bednění). Volné části odstraňte.
Hodí se také k lepení na bitumenové silnovrstvé stěrky a bitumenové nátěry, stejně jako
k lepení desek mezi sebou. Je nutné dbát doporučení výrobce k pokládce drenážních resp.
izolačních desek.
Zpracování:
Desky je možné lepit bitumenovým lepidlem ÖKOTAN metodou bodového lepení nebo
nanášet tenkou vrstvu lepidla. Při bodovém lepení naneste lepicí body rovnoměrně na zadní
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stranu desky a pevně přitlačte na stěnu. Při lepení nanášením tenké vrstvy lepidla nejdříve
naneste špachtlí na desku kontaktní vrstvu a poté zubatou stěrkou naneste bitumenové
lepidlo na celou plochu desky. Při lepení desek mezi sebou a v místech kontaktu se zemí je
nutné celoplošné lepení tenkovrstvým způsobem. Bitumenové lepidlo ÖKOTAN lze
zpracovávat také v interiéru, nepáchne. Po proschnutí se dá lepicí pasta vyčistit pouze
rozpouštědly. Doba prosychání je v závislosti na tloušťce vrstvy a podmínkách schnutí cca 1
až 3 dny, při lepení desek mezi sebou je třeba kalkulovat delší časy schnutí.
Čerstvé lepidlo je rozpustné ve vodě, a dokud neproschne, musí se vhodnými opatřeními
chránit před působením vody jako např. před deštěm. Bitumenové lepidlo ÖKOTAN je třeba
chránit před příliš rychlým vyschnutím a nevýhodnými povětrnostními vlivy (mráz, déšť atd.).
Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a podkladu nižších než +5°C.
Spotřeba:
Spotřeba závisí na způsobu lepení a pohybuje se mezi 1,5 až 3,0 kg/m2.
Skladování:
Skladujte v pevně uzavřených obalech, v suchu, za přiměřených podmínek a chraňte před
mrazem.
Forma dodání:
Balení 25 kg
Upozornění:
Technické údaje se vztahují na 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu.
Uvedené údaje se zakládají na rozsáhlých zkouškách a zkušenostech z praxe. Nejsou přenosné na každý případ
použití. Proto doporučujeme před aplikací případně provést pokusy. Technické změny v rámci dalšího vývoje
jsou vyhrazeny. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Stav: srpen 2011
Další informace:
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de
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