
 
 

 
 

BITUMOL este o soluţie de emailare bituminoasă, bazată pe bitum şi solvenţi selectați special. Are o adeziune excelentă la 
suprafeţe din beton, beton uşor, metal, lemn, piatră, cărămidă. Se adera foarte rapid asigurând un strat de protecţie cu 
rezistenţă ridicată la apă, soluţii acide slabe şi alcaline. BITUMOL este aplicat pentru îmbinarea rapidă şi fiabilă a 
membranelor rezistente la apă.    

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE 

Pre-tratament 
Suprafaţa trebuie să fie fină, uscată, fără praf, fără grăsimi, rugină şi materiale detasabile. 
Aplicare 
BITUMOL se aplică la rece cu o pensula, rolă sau pistol pentru vopsit. Utilizat ca primer pentru aplicarea pe membranele 
bituminoase rezistente la apă este de ajuns un singur strat. Adeziunea membranelor bituminoase cu arzător trebuie să 
înceapă doar după evaporarea completă a solventului (de obicei după 24 de ore). Timpul de uscare depinde de umiditate şi 
temperatura ambientală.  
Pentru utilizarea pe suprafeţele verticale, pentru etanşarea betonului sau pentru protecţie anti-coroziune a suprafeţelor 
metalice, se recomandă aplicarea a cel puţin două straturi în tipar transversal.  
ATENŢIE: Poate fi afectat de uleiurile minerale. Nu este compatibil cu suprafeţele cu produse ce conţin polistiren (expandat 
sau extrudat) deoarece conţine solvenţi organici. 

CONSUM 

0,5 lt / m² per strat, în funcţie de tipul şi porozitatea suprafeţei. 

CURĂŢARE 

Echipamentul este curăţat imediat după utilizare cu benzină sau alt solvent organic. 

AMBALARE 

În canistre de 5lt και 20lt. 

DEPOZITARE 

Se poate depozita într-o canistră închisă cu orice modificare într-o zonă acoperită protejată de căldură şi razele directe ale 
soarelui. 

 

 

PROPRIETĂŢI REZULTAT Metodă de testare 

Formă fizică Lichid cu viscozitate scăzută 
- 

Culoare Negru 
- 

Densitate 0,90-0,95 gr/cm³ 

ASTM D41 
Reziduu solid după evaporare 60-65% 

Penetrarea reziduului la 25°C 20-50 dmm 

Solubilitate în tricloroetilen >99% 

PRECAUŢII 

Inflamabil şi dăunător în caz de inhalare şi se recomandă utilizarea în spaţii bine ventilate. Purtaţi haine de protecţie 
adecvate şi mănuşi. Pentru detalii suplimentare solicitaţi Fişa cu Informaţii de Siguranţă la Departamentul Vânzări. 
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Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și 
Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.  
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