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ffата виробництва:
Холодна еластична клеюча бiтумно-латексна

Б.в._ 2.7_103_2000 (гост 30з07_95).
Мастика (ЕЛАСТИМ> - гiдро- i пароiзоляцiйна, холодна на ocHoBi бiтумного в'яжу.lg1.9, *о

виготоВлясться шляхом змiшування розчину бiтуму i стабiлiзованоТ емульсiТ синтетичного
каучуку (латексу) з добавленням наповнювача.

Мастика кЕЛАСТИМ> викорrJý}:}Жi?"flУ*Жiлро_ i пароiзоляцii будiвельних
конструкцiй (бетонних, металевих, цементно-пiсчаних, цегельнот кладки та iнш.), наклеювання
рулонних бiтумних матерiалiв, а також для ремонту <мояких> покрiвель в промисловому та
житлово-цивiльному будiвництвi,

При застосуваннi мастики кЕЛДСТИМ> необхiдно дотримуватись вимог ГОСТ 12.3.016,
ГоСТ 12,з.040, СНиП III-4, а також <Правил пожежноi безпеки в YKpaTHi>.

роботи iз гiлроiзоляцii конструкuiй потрiбно викон}ъати тiльки на вiдкритому повiтрi.
Температурнi умови експлуатацii захисних покрить iз мастики (ЕЛАСТИМ> - вiд MiHyc 40 до

плюс 75оС,
Роботи iз гiдроiзоляцii та улаштуванню покрiвель виконуIоться при температурi

навколишнього середовища вiд MiHyc 20 до плюс 40"С. ý

Витрати мастики кЕЛАСТИМ> при виконаннi робiт iз гiдроiзоляцii складыоть 2-5 лlм2,
наклеювання рулонних матерiалiв - 1,5-2 л/м2, ремонту покрiвель - 4-6 лlм2.

Фiзико-технiчнi характеристики
еластично'[ клеючоI бiтумно-латексноТ мастики (ЕЛдСТиМ))

назва показника значення показника
зовнiшнiй вигляд Гумоподiбна маса
Колiр Чорний
Густина, кг/м3 900_950
Водопоглинання за масою протягом 15 дiб, О/о не бiльше 2,0
Теплостiйкiсть протягом 5 год., Со не менше 90
гнучкiсть на стержнi дiаметром 20 мм при темпеоатчпi. С -20
Вiдносне подовження при розривi, О/о, не менше 200

ЗАСТОСУВАННrI
МаСтика (ЕЛАСТИМ> готова до застосування. Наноситься на поверхню шарами за

ДоПоМоГою щiтки. Кожен наступниЙ шар мастики наноситься пiсля висихання попереднього шару.
Щля збiльшення механiчноI мiцностi мастичного гiдроiзоляцiйного покриття, його рекомендуеться
армувати склосiткою або склополотном в один або декiлькаптарiв.

ГАРАНТIi ВИРОВНИКА
Виробник гарантус вiдповiднiсть якостi мастики (ЕЛАСТИМ> вимогам flСТУ Б.В.- 2.7_103_

2000 (ГОСТ 30307-95), при виконаннi споживачем встановлених умов транспортування,
зберiгання та експлуатацii.

Виробник: ТОВ кГiдролюкс Плюс>
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