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ASOL-SM
Bitumiczna masa do szpachlowania

Nr art. 203009

Właściwości. 
- gotowa do użycia
- zawiera rozpuszczalniki
- wzmocniona włóknami
- wodoodporna i wodoszczelna
- odporna na działanie promieni UV, 

czynników atmosferycznych a także gazów 
przemysłowych i występujących w gruncie 
naturalnych substancji agresywnych

- zachowuje elastyczność po związaniu
-     do stosowania na zewnątrz

Zastosowanie:
Do prac uszczelniających oraz 
szpachlowych na dachach, przy pokryciach 
z płyt azbestocementowych, papy, taśmach 
bitumicznych, praz cynku i ołowiu.
 
Dane techniczne:
Baza:  bitum
Czyszczenie: AQUAFIN-Reiniger
Zużycie:  ok. 1,3 kg/m2/ 1 mm  
 grubości warstwy
Zawartość substancji 
stałych:  ok 73%
Lepkość:  1000 - 1500 dPas przy  
 +20oC
Opakowania:  pojemnik 5 kg i 10 kg
Magazynowanie:  w zamkniętych 
 opakowaniach 12 
 miesięcy w chłodnych i 
 suchych warunkach 

Podłoże:
Podłoże musi być suche, wolne od olejów i 
tłuszczów wolne od substancji ograniczających 
przyczepność oraz odpowiednio wytrzymałe. 

Obróbka:
ASOL SM jest dostarczany w postaci gotowej 
do użycia bezpośrednio z opakowania. 
Nanoszenie następuje przy pomocy 
szpachelki lub packi. Grubość warstwy przy 
zaszpachlowaniu całych powierzchni nie 
powinna przekraczać 3 mm ze względu 
na ewentualne tworzenie się pęcherzy (co 
jest możliwe przy cieplejszej pogodzie i 
bezpośrednim nasłonecznieniu).

Wskazówki:
•   W czasie obróbki i magazynowania 
należy przestrzegać zasad ostrożności w 
postępowaniu z rozpuszczalnikami palnymi.
•   Powierzchnie nie przeznaczone do obróbki 
chronić przed kontaktem ASOL-SM.
•   ASOL-SM jest materiałem palnym dlatego 
pojemnik należy przechowywać szczelnie 
zamknięty.
•   Ze względu na mozliwość zapłonu nie uży-
wać w pobliżu ognia otwartego

Należy przestrzegać obowiązującej Karty cha-
rakterystyki WE!
GISCODE: BBP20

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, 
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbą doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie 
zwalnia Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej 
niniejsza traci swą ważność.                                                                                                                                               17/11/PS   46/10 BWA SF/KD/KK


