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пАсп
на мастику герметизуючу бутил

,Щата виробництва:
Мастика герметизуюча бутилка}лrукова Гермабутил-2М вiдповiдае вимогам ЩСТУ БВ.2.7-77-98.
Мастика Гермабутил-2М являе собою в'язку однорiдну масу без cTopoHHix домiшок, яка мiстить у

собi бутилкаучук, наповнювачi, модифiкатори, окислювач, технологiчнi добавки та розчинники,
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Мастика Гермабутил-2М призначена для герметизацii стикiв бетонних, залiзобетонних та
металевих збiрншх булiвельних конструкцiйо поновлювальноi герметизацiТ швiв булинкiв та споруд,
гiдроiзоляцiТ бетонних та залiзобетонних споруд у промисловому та житлово-цивiльному булiвничтвi.

При застосуваннi мастики Гермабутил-2М необхiдно дотримуватись вимог ГОСТ 12.3.016, ГОСТ
12.З.040, СНиП III-4, а також кПравил пожежноТ безпеки в YKpaTHi>.

Мастика Гермабутил-2М призначена для виконання тiльки зовнiшнiх робiт i може бути
використана в рiзних клiматичних зонах при температурах експлуатацii - вiд MiHyc 40 до плюс 70ОС.

Роботи iз герметизацiТ та гiдроiзоляцiТ виконуються при температурi навколишнього повiтря вiд
MiHyc 20 до плюс 30ОС.

Мастика Гермабутил-2М наноситься як на с}ху, так i на вологу поверхню.
Витрати мастики при виконаннi робiт по герметизацiТ стикiв стiнових панелей з прокладанrulм

склотканини скJIадають: ширина стику 120 мм - 0,6..,0,66 кг/м пог., ширина стику 150 мм - 0,7..,0,77
кг/м пог., ширина стику 200 мм - 1,0-1,1 кг/м пог.

ЗАСТОСУВАННЯ
Мастика Гермабутил-2М готова до застосування. Наноситься на поверхню шарами за допомогою

щiтки. Перед нанесеншIм мастики Гермабутил-2М поверхня конструкцii грунтуеться мастикою,
розведеною уаЙт-спiритом або нафрозом у спiввiлношеннi 1:4 (за масою). .Щля збiльшення механiчноТ
мiцностi мастичного покриття, його рекомендусться армувати склосiткою в один або декiлька шарiв.

ГАРАНТIi ВИРОВНИКА
Виробник гарантуе вiдповiднiсть якостi мастики Гермабутил-2М вимогам ЩСТУ БВ.2.7-77-98, при

виконаннi споживачем встановлених умов транспортування, зберiгання та експлуатацiТ.
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Фiзико-технiчнi характеристики
мети ючоl ковоi мастики 2м

[Iазва показника значення показника
Зовнiшнiй вигляд в'язка однорiдна маса без розшарувань та

неоднорiдностей
Колiр вiд свiтло_сiрого до свiтло-коричневого або

чорного в залежностi вiд кольору введених
наповнювачiв

Густина. кг/м3 800_1 100
Водопоглинання за 24 год за масою, Yо, не бiльше 2.0
Умовна мiцнiсть у момент розривy, МПа, не менше 0,55
вiдносне подовження в момент розриву. yо. не менше з50
Морозостiйкiсть при темпеDатvpi мiнчс 40оС немае трiщин. розломiв та iнших рчйнчвань
теплостiйкiсть. ос. не менше плюс 80
Водонепроникнiсть, МПа. не менше 0,001


