
МАСТИКИ ТА ПРАЙМЕРИ
NEW*



ПРАЙМЕР 
бітумно-каучуковий

+ Висока проникаюча здатність 
+ Широкий діапазон температур експлуатації
+ Для ґрунтування основ перед наплавленням рулонних матеріалів 
або нанесенням бітумних мастик на поверхні вологістю до 4% 
Орієнтовна витрата 0,2-0,4 кг/м

Праймер рекомендується наносити на оброблювану поверхню 
щітками або валиками. Забезпечує міцне зчеплення гідроізоляційного 
покриття з основою. 
Діапазон температур застосування від -30 С до +40 С.
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ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Масова частка нелетких речовин, не менше 40%
Умовна в’язкість, в межах 15-40 с
Глибина проникнення в основу, не менше 2 мм
Час висихання, не більше 4 год
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МАСТИКА 
фундаментна для гідроізоляції

+ Надійна гідроізоляція 
+ Готова для застосування

Перед використанням мастики, робоча поверхня ґрунтується праймером. 
Діапазон температур застосування від -20 С до +40 С.
Витрата при влаштуванні зовнішньої гідроізоляції в 1 шар 1,0-1,5 кг/м

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Витримує водонепроникність протягом 10 хв при тиску 0,03 МПа 
Гнучкість на брусі радіусом 5,0 ± 0,2 мм, при температурі -5 С 
Міцність зчеплення з основою, не менше 3,0 кгс / см 
Масова частка нелетких речовин, не менше 60%
Водопоглинання протягом 24 год, по масі, не більше 1,2%
Теплостійкість, не менше +70 С
Час висихання, не більше 24 год
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МАСТИКА 
бітумно-каучукова універсальна

+ Надійна гідроізоляція і облаштування покрівель
+ Універсальність застосування

Перед використанням мастики, робоча поверхня ґрунтується праймером. 
Діапазон температур застосування від -20 С до +40 С.

ВИТРАТИ:
При влаштуванні гідроізоляції в 1 шар 1,0-1,5 кг/м
При влаштуванні нових покрівель з застосуванням армуючого 
шару зі скловолокна або склосітки від 4,0 кг/м
Ремонт старих покрівель із застосуванням армуючого шару зі скловолокна 
або склосітки від 2,0 кг/м

ВИТРАТИ при приклеюванні на горизонтальні поверхні:
бітумні рулонні матеріали 1,0-1,5 кг/м
пінополістирол і покрівельна 
мінвата 1,0-1,5 кг/м
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МАСТИКА 
бітумно-каучукова універсальна

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Витримує водонепроникність протягом 10 хв при тиску 0,03 МПа
Умовна міцність, не менше 2,0 кгс / см
Відносне подовження при розриві, не менше 100%
Міцність на зсув клейового з’єднання, не менше 2,0 кгс / см
Міцність зчеплення між шарами, не менше 2,0 кгс / см 
Гнучкість на брусі радіусом 5,0 ± 0,2 мм, при температурі -15 С 
Міцність зчеплення з основою, не менше 3,0 кгс / см
Масова частка нелетких речовин, не менше 60% 
Водопоглинання протягом 24 год, по масі, не більше 0,2%
Теплостійкість, не менше +80 С 
Час висихання, не більше  24 год

При низьких температурах навколишнього середовища, 
для зручності нанесення, мастику рекомендується витримати 
в теплому приміщенні не менше 12 годин або розбавити органічним 
розчинником до необхідної консистенції, але не більше 8% від маси.
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