
TĚSNÍCÍ SYSTÉMY 

www.quick-mix.de 1 

TI-BSM 

 

 

 

 

 

 

Chytré stavební hmoty 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bitumenová stěrka s obsahem rozpouštědel pro utěsnění 
trhlin na asfaltových pásech a uzavírání dutin, prasklin 
apod. Pro vnější použití. 

 
POUŽITÍ 

• na opravy netěsností na bitumenových a plechových 
střechách 

• pro sanaci starých asfaltových pásů 

• pro utěsnění prasklin, připojovacích 
spár zdiva, kaveren apod.  

• pro stěrkování a utěsnění napojení střešních, spár, 

ventilátorů, vtoků a jiných prostupů atp. 

• pro vnější použití 
   

 

KVALITA & BEZPEČNOST: 

• izolační stěrka s obsahem rozpouštědel 

• základ materiálu je bitumen 

• s přídavkem polymerů 

• podléhá kontrolám jakosti 
 

 

 

VLASTNOSTI 

• obsahuje rozpouštědla 

• ihned k použití 

• odolná proti ředěným kyselinám, alkáliím, průmyslovým 
plynům a solným roztokům 

PODKLAD: 

Podklad musí být nosný, se suchým povrchem, čistý a bez 
prachu nebo jiných oddělovacích vrstev. Ve fázi aplikace a 
schnutí nesmí mezi podklad a stěrku proniknout voda. Volné 
části odstraňte. Nesmí přijít do kontaktu s expandovaným a 
extrudovaným polystyrénem. 

• vysoce odolná klimatickým podmínkám    

• s vysokou odolností proti UV záření 
 

 

BSM  Bitumenová opravná stěrka 

Technické informace 

Materiálová báze: bitumen 

Teplota zpracování: +5° C až +35 °C 

Konsistence: pastovitá 

Spotřeba: cca 1,2 kg/m2  dle tloušťky vrstvy 

Teplotní odolnost: -20 °C až +100 °C 

Odolnost vůči dešti: po cca 3 h 

Doba schnutí: cca 24 h 

Skladování: V suchu, nesmí zmrznout 

Způsob dodání: plechové nádoby 1; 5 nebo 10 kg 

Barva: černá 
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BSM Bitumenová opravná stěrka 

 

 

 

ZPRACOVÁNÍ: 

Bitumenovou stěrku BSM nanášejte v požadované tloušťce 
špachtlí na připravený podklad. Základní nátěr není nutný.  

U vrstvy přesahující tl. 4 mm je nutné pracovat ve více 
vrstvách. Před aplikací další vrstvy je nutné každou vrstvu 

nechat (cca 24 h) proschnout. Lze rovněž provést vyztužení 
formou armovací síťoviny vložené do stěrky. 

 
Pokud se u střešních sanací na starých asfaltových pásech 
nachází bubliny, je nutné tyto rozříznout do kříže a pásy 

sklopit zpět. Podklad, na který nanášíte bitumenovou stěrku, 
musí být suchý. Nakonec pásy zatlačte do hmoty a sanované 

místo ještě jednou přestěrkujte. 

 
Bitumenovou stěrku je nutné chránit před prudkým 
vysušením a nepříznivými povětrnostními vlivy (mráz, 

déšť atp.) 

Stěrku nezpracovávejte při teplotě vzduchu a podkladu 
nižší než +5 °C. 

 
 

 
SPOTŘEBA: 

Na každý mm tloušťky vrstvy je potřeba cca 1,2 kg/m2 . 
 

 

 
SKLADOVÁNÍ: 

Nádoby skladujte těsně uzavřené a v suchu. Nesmí zmrznout. 
 

 

 
ZPŮSOB DODÁNÍ: 

Plechové nádoby o objemu 1 kg, 5 kg a 10 kg 
 

 

 
POKYN: 

Technické údaje se vztahují na 20°C, při 60% relativní 
vlhkosti vzduchu. 

 
Tato stěrka obsahujte hořlavá rozpouštědla. Ujistěte se, že je 
během zpracování zajištěno dostatečné větrání. Zabraňte 

intenzivnímu nadechování výparů. 
 

 Zabraňte vniknutí do kanalizace nebo podzemních vod. 
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BSM Bitumenová stěrka 

 

 

 
 
 
 
 

Zde obsažené informace jsou založeny na základě 

rozsáhlých zkoušek a praktických zkušeností. 

Nelze je použít pro každou aplikaci. V případě 

potřeby případně doporučujeme provést aplikační 

testy. Pro účely dalšího rozvoje jsou technické 

změny vyhrazeny. V ostatním platí naše 

Všeobecné obchodní podmínky. 
 

Stav:  Červen 

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Další informace získáte na: 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 

Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-

853 info@quick-mix.de 

Havarijní číslo: +49 551 19 240 

BSM Bitumenová stěrka 


