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,Щата виробництва:
Клеюча та гiдроiзоляцiйна бiryмно-каl^ryкова (латексна) емульсiйна мастика БiЛЕМ вiдповИае

вимогам РСТ УРСР 5027-89.
Мастика БiЛЕМ - це повнiстю готовий до застосуванIuI матерiал, який являе собою лрiбнолисперсну

сумiш бiryму, синтетичIlого каучуку (латексу), технологiчних добавок та мiнеральних наповнювачiв у
водному середовищi.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Клеюча та гiдроiзоляцiйна бiryмно-каlчукова (латексна) емульсiйна мастика БiЛЕМ використовусться

мя прикJIеюванIш iзоляцiйних плит з пiноскла та пiнополiстиролу на цементно-пiщанi, бетоннi,
гiпсобетоннi та iншi поверхнi; влаштування покрiвель житлових, промислових та сiльськогосподарськ}гх
булiвель; зовнiшньоТ гiдроiзоляцiТ пiдземних частин булiвель та споруджень; вrгутрiшньоТ гiдроiзоляцiТ
шламовИстiйникiв, радiа-ltьних загущiвачiв та iнших смностей дrя зберiгання нехарчовlтх вiдходiв, а також
гiлро_ i пароiзоляцiТ перекриттiв, cTiH та пiдлог примiщень збагачувальних фабрик, гiрничорудних
пiдприемств, лазней, санвузлiв та iH. - при наявностi огороджуваJIьних конструкцiй та захисних
облицювань; захисного шару покрiвель з рулонних матерiалiв, ремонту рулонних покрiвель.

Роботи iз гiдроiзоляцii, улаштування покрiвель та прикпеюваннJI iзоляцiйних плит з пiноскла та
пiнополiстиролу виконуються при темпераryрi навколишнього середовища вiд +5 до +40ОС.

Витрати мастики БiЛЕМ при виконаннi робiт iз гiдроiзоляцiТ складаю,гь 4 кг/м2, ремонту покрiвель - 5-

7 кгlм2, улаштуванню покрiвель 10-12 кг/м2, прикJIеюваншI iзоляцiйних плит з пiноскла та
пiнополiстироJIу - |-2 кrlм2.

Фiзи ко-технiчнi характерпстпки
клеючоl та гцроlзоляцlиноl латекснот) емчльсiйrrоi мастики БiлЕм

назва показника зшачешня показника
зовнiшнiй вигляд Пастоподiбна маса
Колiр Чорний
Гуотина, кг/м3, l l00
ВодопоглинаннlI за масою, Ой, не бiльше 3.0

Набухання за об'смом, 7о" не бiльше 0,8

Темпераryростiйкiоть, ОС 80-90

Однорiднiсть (проходить крiзь сито з чарунками 1 мм), 0%, не менше 9,7

гrгччкiсть на стрижнi дiаметром 20 мм при температурi. ос, не бiльше _5

Розшаровуванiсть, О4, не бiльше l5
Адгезiя до бетону, МПа, не менше 0,2

Умовна мiцнiсть, МПа, не N,Iенше 0,24

Вiдносне подовження при розривi, О%, не менше 4,|

ЗАСТОСУВАНIlЯ
Мастика БiЛЕМ готова до застосування. Наноситься на поверхню шарами за допомогою щiтки. Кожен

насryпний шар мастики наноситься пiсля висихання попереднього шару. .Щля збiльшення механiчноТ
мiцностi мастичного гiдроiзоляцiйного покритlгя, його рекомендуеться армувати скJIосiткою або
скпополотном в один або декiлька шарiв. При приtотеюваннi iзоляцiйних плит з пiноскла та
пiнополiстиролу - мастика наноситься на поверхню плити точково (10-12 точок на плиry).

ГАРАНТII ВИРОБНИКА
Виробник гарантуе вiдповiднiсть якостi мастики БiЛЕМ вимогам РСТ УРСР 502'7-89, при виконаннi

споживачем встановлених yN,loB транспорryванняо зберiгання та експлуатацiТ.

Виробник: ТОВ <Гiдролюкс Гlлюс>
Адреса: 02081, м. Киiв, вул. Злолбуtliвська, 7г
тел.\факс (044) 498-09-8В, 51 4-З4,12
E-mail: gidrоluх@сс.соm.uа
Веб-сайт: www.gidrolux.com.ua
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