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пАспорт

на бiryмно-латексну емульсiйну масти
.Щата виробництва:

Бiтумно_латексна емульсiйна мастика-праймер БiЛЕП вiдповiдас вимогам РСТ УРСР 502"|-89.
Мастика-праймер БiлЕП - це повнiстю готовий до застосування матерiал, який являе собою
дрiбнодисперсну сумiШ бiтуму, синтетичнОго латексу, технологiчНих добавоК та MiHepa.llbниx наповнювачiв у
водному середовищi.

СФЕРА ЗАСТОСУВЛННЯ

Бiтумно-латексна емулЬсiйна мастика-праймеР БiлЕП використовУсться як мастика для гiдроiзоляцiТ, а так
само як праймер для обrрунт}ъання поверхонь пiд рулоннi матерiали, що наплавляються.
Як гiдроiзоляцiйна мастикц мастика-праймер БiЛЕП застосовуеться для влаштування покрiвепь житлових,
шромисловИх та сiльСькогосподаРських булiвель; зовнiшньоi гiдроiзоляцiТ пiдземнИх частин булiвель та

споруджень; внутрiшньот гiдроiзоляцiт шламовiдстiйникiв, радiальних загущiвачiв та iнших емностей для
зберiгання нехарчових вiдходiв, а також гiдро- i пароiзоляцiТ перекриттiв, cTiH та пiдлог примiщень
збагачувальних фабрик, гiрничорудних пiдприсмство лазней, санвузлiв та iH. - при наявностi огороджув.LIIьних
конструкчiй та захисних облицювань; зtlхисного шару покрiвель з рулонних матерiалiв (та для ремонту

рулонних покрiвель).
Як праймер, мастика-праймер БiЛЕП застосовуеться для обгрунтування i пiдготовки цементно-пiщаних,
бетонних, гипсобетонньtх поверхонь, старих покрiвепь перед використанням рулонних покрiвельних та
гiдроiзоляцiйних матерiалiв, що наплrшляються.
роботи с мастикой-праймером БiЛЕП виконуються при температурi навколишньОГО середовища вiд плюс 5
до плюс 40оС.
витрати мастики_праймера БiЛЕП при виконаннi робiт iз паро - гiлроiзоляцiТ складають

покрiвель

-

,2,5 кг/м2, ремонту
повърхнi
грунтування
для рулонних матерiалiв, що
5-6 кг/мi, при використанн1 як праймер для

наплавляються, - 0,5-0,8 кг/м2.

Фiзико-технiчнi хараjýе.ристики
гiлроiзоляцiйноi бiryмно-латексЕоТ емульЪiйноf мастики_праймера БiЛЕП
назва показника

Зовнiшнiй вигляд
Колiр
Пстина, кг/м',
Водопоглинання за масою, 0%, не бiльше
Набухання за об'смом, О/о, не бiльше
ОС
Температуростiйкiсть,
0/о,
не
Олнорiлнiсть (проходить крiзь сито з чарунками 1 мм),
менше
ОС, не
Гнучкiсть на стрижнi дiаметром 20 мм при температурi,
бiльше
Розшаровуванiсть, О%, не бiльше
Адгезiя до бетону, МПа, не менше

значення показника
Пастоподiбна маса
Чорний
l l00
3,0
0,8

70-90
9,|
_5

15

0,2

ЗАСТОСУВАННЯ

Мастика-праймер БiЛЕП готова до застосування.
Кожен наступний
,Щля облаштування гiдроiзоляцiТ наноситися на поверхню шарами за допомогою щiтки.
мiцностi
мастичного
механiчнот
збiльшення
шару.
попереднього
висихання
пiсля
.щля
шар мастики наноситься
в
один
або
або
скJIополотном
склосiткою
армувати
декiлька
гiлроiзоляuiйного покритгя, його рекомендуеться
шарiв.

при використаннi як праймер - наноситься на поверхню, що готусться в один шар за допомогою щlтки до

повного висихання.

ГАРАНТIi ВИРОБНИКА

Виробник гарантуе вiдповiднiсть якостi мастики-праймера БiлЕП вимогам

рст урсР

виконанн1 споживачем встановлених умов транспортування, зберiгання та експлуатацii.
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