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пАспорт
на мастику гiдроiзоляцiйну бiryмно-б чукову NIБКХ

,Щата виробництва:
Холодна гiдроiзоляцiйна бiтумно-бутилкаучукова
дсту Б в,2.7_108_2001,

мастика МБКХ вiдповiдае вимогам

Мастика МБКХ повнiстю готова до вживання i являе собою багатокомпонентну масу на ocHoBi
сумiшi нафтового бiтуму з бутилкаучуком, з добавкою наповнювачiв, пластифiкаторiв, розчинникiв i

полiмерних модифiкаторiв,
СФЕРА ЗАСТОСУВАННrI

Мастика МБКХ використовусться для гiдроiзоляцiТ булiвельних конструкцiй, а також для ремонту
та улаштування покрiвель в промисловому та житлово-цивiльному булiвниuтвi.

При застосуваннi мастики МБКХ необхiдно дотримуватись вимог ГОСТ 12.З.0l6, ГОСТ l2.3.040,
СНиП III-4, а також кПравил пожежноi безпеки в YKpaiHi>.

Роботи iз гiдроiзолячiТ конструкцiй потрiбно виконувати тiльки на вiдкритому повiтрi.
Температурнi умови експлуатацiТ захисних покрить iз мастики МБКХ - вiл MiHyc 40 до плюс 75ОС,

Роботи iз гiдроiзоляцiТ та улаштуванню покрiвель виконуються при температурi навколишнього
середовища вiд MiHyc 20 до плюс 40ОС.

Витрати мастики МБКХ при виконаннi робiт iз гiдроiзоляцii складають 2-5 лlм2, ремонту
покрiвелЬ - 4-6 лlм2 ' 

Фiзико-технiчнi характеристики
холодноi гйроiзоляцiйноi бiтумно-бутилкаучуковоТ мастики МБКХ

назва показника значення показника

Зовнiшнiй вигляд
В'язка однорiдна маса

розшарувань та
неоднорiдностей

без

Колiр Чорний
Густина, кг/мj 900-1000

масова частка нелетких речовин, о/о, в межах 55_60

Водопоглинання за 24 год. за масою, Yо, не бiльше 2

вiдносне подовження при розривi о/о,не менше 100

Мiцнiсть зчеплення з основою МПа (кго/см2), не менше
0,,1

(1,0)

Гнучкiсть на брусi iз закругленим радiусом 5,0+0,2 мм,
не вище

MiHyc 15 0С

теплостiйкiсть, ос, не менше Плюс 75

ЗАСТОСУВАНШI
Мастика МБКХ готова до застосування. Наноситься на поверхню в один або декiлька шарiв 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 декiлька шарiв,

гАрАнтIi вироьникд
Виробник гарантуе вiдповiднiсть якостi мастики МБКХ вимогам ДСТУ Б B.2.7-108-2001, при

виконаннi споживачем встановлених умов транспортуванняп зберiгання та експлуатацiТ.

Виробник: ТОВ кГiдролюкс Плюс>
Алреса:0208l, м. Киiв, вул, Злолбунiвська, 7г
тел.\факс (044) 498-09-88 (89)

E-mail: gidrolux@cc.com.ua
В еб-сайт: www. gidrolux.com.ua
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