
 

 
 

 

 

SILVER BITUME este o soluţie de emailare specială de etanşare pe bază de asfalt, cu bitum selectat, pastă de aluminiu şi 
solvenţi organici. Se aplică în ultimul strat pentru a proteja suprafeţele etanşe de razele U.V. şi de asemenea pentru a 
împiedica absorbţia căldurii solare provenite din reflexie. Se utilizează de asemenea ca soluţie de emailare anti-rugină 
pentru suprafeţele metalice precum tuburile din metal, ruf, acoperişuri din metal sau rezervoare. Este potrivită pentru 
protecţia oricăror suprafeţe etanşe fie în formă lichidă fie pe membrane bituminoase acoperite cu nisip cu cuarţ. În general 
se recomandă pentru un aspect plăcut şi pentru protejarea tuturor suprafeţelor ce necesită vopsire cu vopsea cu aluminiu 
cu excepţia cuptoarelor şi a altor suprafeţe metalice. SILVER BITUME adera cu suprafeţe din beton, uşoare, metal, ghips 
carton, cărămidă, piatră, lemn.    

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE 

Pre-tratament 
Suprafaţa trebuie să fie fină, uscată, fără praf, fără grăsimi, rugină şi materiale detasabile. Suprafeţele absorbante din 
beton sau lemn, trebuie să fie acoperite mai întâi cu soluţie de emailare pe bază de asfalt STEGANOL şi după uscare se 
aplică un strat de SILVER BITUME. Suprafeţele de metal oxidate trebuie curăţate bine de rugină şi apoi acoperite cu 
STEGANOL şi în final un strat de SILVER BITUME. 
Aplicare 
Înainte de aplicare fiecare recipient trebuie agitat cu un mixer mecanic pentru a produce o soluţie omogenă. SILVER 
BITUME se aplică la rece cu o rolă, perie sau cu pulverizator. Culoarea gri a materialului din recipient dispare doar după 
aplicare şi în câteva secunde când moleculele de aluminiu apar pe suprafaţă. În cazul unui al doilea strat, acest lucru va 
avea loc după uscarea completă a primului strat pentru a evita includerea vaporilor solvenţilor între straturi. 
ATENŢIE: Afectat de uleiurile minerale. Nu se poate aplica pe suprafeţe din polistiren (expandat sau extrudat) deoarece 
conţine solvenţi organici. 

CONSUM 

Suprafeţe bituminoase: 0,125-0,160 Lt /m2 per strat. 
Suprafeţe metalice: 0,100-0,130 Lt /m2 per strat. 

CURĂŢARE 

Echipamentele sunt curăţate imediat după utilizare cu benzină. 

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 Metoda de testare 

Forma fizică Lichid cu viscozitate scăzută - 

Culoare Argintiu - 

Densitate 0,90-0,95 gr/cm³ 
ASTM D41 

Reziduu solid după evaporare 25-35% 

PRECAUŢII 
Este inflamabil şi dăunător dacă se inhalează şi este recomandat pentru utilizare doar în incinte bine ventilate. Purtaţi 
haine de protecţie adecvate şi mănuşi. Pentru detalii suplimentare solicitaţi Fişa cu Informaţii de Siguranţă la 
Departamentul Vânzări. 
 
YANNIDIS  Bros  S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica datele tehnice din această fişă cu specificaţii, bazată pe producţia actuală cu notificare anterioară 

 

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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