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пАс:.-гiдроiзоляЦiйну б учукову МГББ

Щата виробництва:
Мастика гiдроiзоляцiйна бiтумно-бутилкау^rукова МГББ вiдповiдае вимогам ДСТУ Б В.2.7_79_98,
Мастика МГББ являе собою багатокомпонентну масу на ocHoBi бiтумно-полiмерного зв'язуючого

(оумiш нафтового бiтуму з бутилкаl"rуком), з добавкою наповнювачiво пластифiкаторiв, розчинникiв i
модифiкаторiв.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННrI
Мастика МГББ використовуеться для гiдроiзоляцiТ будiвельних конструкцiй (бетонних, металевих,

цементно-пiсчанихо цегельноТ кладки та iнш.),а також для ремонту та улаштування покрiвель в
промисловому та житлово-цивiльному будiвництвi.

При застосуваннi мастики МГББ необхiдно дотримуватись вимог ГоСТ 12.3.0lб, ГоСТ 12.з.040,
СНиП III-4, а також кПравил пожежноТ безпеки в YKpaTHi>.

Роботи iз гiдроiзоляцiТ конструкцiй потрiбно виконувати тiльки на вiдкритому повiтрi.
Температурнi умови експлуатацiТ захиЬних покрить iз мастики МГББ - вiд MiHyc 40 до плюс 75ОС.
Роботи iз гiдроiзоляцii та улаштуванню покрiвель виконуються при температурi навколишнього

середовища вiд мirrус 20 до плюс 40ОС,
Витрати мастики МГББ при виконаннi робiт iз гiдроiзоляцiТ складають 2-5 лlм2, ремонту

покрiвель - 4-6 лlм2.
Фiзико-технiчнi характеристики u

гlд цlиноt мно-оутил ковоТ мастики МГББ
назва показника значення показника

Зовнiшнiй вигляд В'язка однорiдна маса без

розшарувань та
неоднорiдностей

Колiр Чорний
Густина, кг/м3 900-950
Масова частка нелетких речовин, ОZ, в межах з5-з8
Водопоглинання за 24 год. За масою, Yо, не бiльше 1.1

Границя мiцностi при розривi, МПа 0.25
Вiдносне подовження в момент розриву, О/о, не менше 80
Гнуrкiсть зразка завтовшки (1,5+0,З) мм на стержнi
дiаметром l0 мм при температурi MiHyc 40оС

Немае трiщин, розломiв та
iнших руйнувань

Теплостiйкiсть, ОС, не менше Плюс 75
Водонепроникнiсть, МПа, не менше 0,00l

ЗАСТОСУВАННrI
Мастика мгББ готова до застосування. Наноситься на поверхню шарами за допомогою щiтки.

Кожен насryпний шар мастики наноситься пiсля висихання попереднього шару. ,Щля збiльшення
механiчноi мiцностi мастиtIного гiдроiзоляцiйного покриття, його рекомендусться армувати
склосiткою або склополотном в один або декiлька шарiв.

ГАРАНТIi ВИРОЬНИКА
Виробник гарантуе вiдповiднiоть якостi мастики МГББ вимогам ДСТУ Б В.2.7-79-98, при

виконаннi споживачем встановлених умов транспортування, зберiгання та експлуатацiТ.
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