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Bituthene lentes
®

Pašlīmējošu, ar auksto metodi uzklājamu, hidroizolācijas lenšu klāsts atklātiem un
segtiem pārklājumiem, membrānu detalizācijai un izolācijai.
Alu-Bitutape™

Pielietojumi
• Atklāti segumi uz jumtiem, notekām u.c.
• Detalizācija ar jumtu logiem, dūmeņiem
un membrāna UV aizsardzība pie parapetiem.
Apraksts
Alu-Bitutape pašlīmējošie, UV izturīgie pārklājumi ietver polietilēna plēvi ar alumīnija segumu
ar pierādītu Bituthene® gumijas bitumena līmi,
nodrošinot stingru, elastīgu hidroizolācijas sloksni atklātiem pielietojumiem. Pieejamas„dakstiņu
sarkanā” vai „svina pelēkā” krāsā lietošanai ar dažādiem jumtu segumiem un ar dažādu platumu

Grace Bitutape™ 4000

Pielietojumi
• Vispārīga pielietojuma hidroizolācijas
hermetizējoša sloksne segtiem pielietojumiem.
Segti pārklājumi zem jumta segumiem, ap
logu rāmjiem u.tml.s

klāstu, Alu-Bitutape sloksnes ir labi pielāgojamas, neizmantojot karsēšanu vai liesmu, ir viegli
nogriežamas, un darbam ar tām nav nepieciešami speciāli darba instrumenti.
Alu-Bitutape līme nodrošina teicamu adhēziju
pie lielākās daļas parasto būvniecības substrātu,
ieskaitot mūrējumu, betonu, koku un metālu.
Ja tā jāklāj uz Procor®, kas vecāks, par 7 dienām,
virsma ir jāpadara nedaudz raupja.

atklātos pielietojumos. Pieejami dažādi platumi, Grace Bitutape 4000 ir elastīga, klājama
ar auksto metodi un viegli griežama un apstrādājama.

Izlaista apšuvuma
paneļa līnija

Grace Bitutape™ 4000 ir superlipīga versija lietošanai aukstos un mitros apstākļos ar
grunti B2 Primer.

Apraksts
Grace Bitutape 4000 ir vispārīga pielietojuma šķērsi laminēta HDPE/gumijas bitumena
savienojuma lente izmantošanai segtos, ne

Bitustik™/Bitustik™ 4000

Pielietojums
• Vispārīga pielietojuma, divpusēja hidroizolācijas hermetizējoša sloksne segtiem
pielietojumiem.
• Izmantošanai kā detalizācijas palīglīdzeklis ar Bituthene®, Preprufe® un Procor®
membrānām vai kā balsta sloksne Serviseal® blīvējošajām starplikām un B tipa
klāju pārklājumiem.

Servitape™ 4000

Pielietojumi
• Hydroduct® CF 20 pārlaidumu izolācija.
• Pildvielas, aizsardzības un izolācijas plākšņu uzstādīšana.
• Membrānu detalizācija.

apšuvuma
panelis

Grace
Bitutape 4000
loga rāmis

Apraksts
Bitustik ir elastīga polietilēna sloksne, no abām
pusēm klāta ar Bituthene gumijas bitumena
līmi, nodrošinot teicamu adhēziju pie lielākās
daļas būvniecības substrātu un ir pilnībā saderīga ar Grace Servicised® hidroizolācijas membrānām.

Serviseal blīvējošā
starplika, ieguldīta uz
Bitustik

Bitustik uzmantots Serviseal blīvējošās starplikas
un Preprufe membrānas hidroizolācijai

Apraksts
Servitape 4000 ir bitumena sastāva sloksne,
no abām pusēm klāta ar noņemamu silikonu
saturošu papīru.
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Preprufe membrāna

Uzstādīšana

Piegāde
Alu-Bitutape™
Krāsas
Biezums
Ruļļu izmēri
Iepakojums
Platumi
100 mm
150 mm
225 mm
300 mm
Grace Bitutape™ 4000
Biezums
Ruļļu izmēri
Iepakojums
Platumi
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Bitutape™ 4000
Biezums
Ruļļu izmēri
Bitustik™
Biezums
Ruļļu izmēri

Sarkana vai pelēka
nominālais 0,9 mm
100 mm, 150 mm, 225 mm, 300 mm platums x 10 m garums
Ruļļi uz kārbu
6
6
4
3

Svars uz rulli
1,2 kg
1,8 kg
2,7 kg
3,6 kg

nominālais 1,0 mm
80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm platums x 30 m garums
250 mm, 300 mm platums x 20 m garums
Ruļļi uz kārbu
6
6
3
3
3
3
1,0 мм номинальная
nominālais 1,0 mm
70 mm x 20 m garums

nominālais 1,5 mm
150 mm x 10 m garums
230 mm x 10 mm garums

Bitustik™ 4000
Biezums
Ruļļu izmēri
Servitape™ 4000
Biezums
Ruļļu izmēri

Minimālā uzklāšanas temperatūra +5oC.

Svars uz rulli
2,9 kg
3,7 kg
5,4 kg
6,1 kg
7,3 mm
7,5 kg
6 рулонов на коробку
6 ruļļi uz kārbu

Betona virsmām ir jābūt līdzenām, tīrām un sausām. Adhēzijas uzlabošanai līdzeni uzklājiet Primer B2 ar rullīti vai otu, jo īpaši uz putekļainiem
substrātiem, un ļaujiet nožūt.
Bituthene lentes ir vienkārši uzliekamas, noplēšot silikona aizsargpapīru un uzklājot ar adhēzīvo
pusi uz sagatavotā substrāta un stingri norullējot,
lai nodrošinātu pilnīgu adhēziju bez krunkām un
tukšumiem. Ruļļu galiem un nogrieztām malām
ir jāpārklājas par vismaz 50 mm, un savienojumi
ir stingri jānorullē, nodrošinot ūdensnecaurlaidīgu izolāciju.
Izmantojot Bituthene lentes kā palīglīdzekli detalizācijai un ar citām membrānām, skat. galveno izstrādājumu datu lapās sīkākus norādījumus
par pielietošanu.

Veselība un drošība

Par Bituthene lentēm ar likumu nav pieprasīta
Materiālu drošības datu lapa. Veselības un drošības jautājumu sakarā attiecībā uz šiem izstrādājumiem lūdzam sazināties ar Grace Construction
Limited.
Attiecībā uz Primer B1 pirms lietošanas izlasiet
izstrādājuma etiķeti un Materiālu drošības datu
lapu (MSDS). Lietotājiem jāievēro visas riska un
drošības frāzes.
MSDS var iegūt no Grace Construction Products
vai no mūsu mājas lapas www.graceconstruction.com.

Specifikācija
svars 2,3 kg
svars 5,0 kg

nominālais 1,5 mm
150 mm x 12 m garums. 240 mm x 12 m garums

Alu-Bitutape™/Grace Bitutape™ 4000/ Bitustik™/
Servitape™ 4000 ir jāklāj stingri saskaņā ar ražotāja norādījumiem, ko piegādā Grace Construction Product Limited, Ajax Avenue, Slough, Berkšīra, SL1 4BH, Apvienotā Karaliste,
Tel.+ 44(01)1753 692929
Fakss +44(01)1753 691623

nominālais 1,5 mm
30 mm x 12 m garums

Papildu izstrādājumi
Primer B1/B2 5 un 25 kg bundžas (pārklājums 10-12 m2 uz litru atkarībā no virsmas porainuma).
Lap Roller
Vienība
Uzglabāšana
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā sausos apstākļos starp 5oC
un 30oC
Citu firmu aprīkojums
Lokšņu griešanas nazis (Stenlija nazis), rokas rullis. Rullītis vai ota gruntij.

Attēlotās detaļas ir tikai simboliskas ilustrācijas, un nevis darba zīmējumi. Ja
jums ir nepieciešama palīdzība ar darba zīmējumiem un papildus tehniskiem ieteikumiem, lūdzam sazināties ar Grace Tehnisko Dienestu.

Alu Bitutape
kā notekas pārklājums

apmeklējiet mūsu mājas lapu www.graceconstruction.com
Adcor, Aerofil, BETEC, Bituthene, Hydroduct, Insupak, Korkpak, Paraflex, Paraseal, Preprufe, Procot, Servicised, Servidek, Servigard, Servijoint, Servimastic, Servipak,
Servirufe, Serviseal, Servistrip, Servitite, Vertigard un Vertiseal ir reģistrētas W R Grace & Co.-Conn. preču zīmes.
Adprufe, Armourtape, Bitushield, Bitustik, Bitutape, Hydropaste, Pak Adhesive, PVC Edgetie, Serviband, Serviflex, Servitape, Slipstrip un Solarshield ir W R Grace &
Co.-Conn. preču zīmes.
Sniegtā informācija balstās uz datiem un zināšanām, kas tiek uzskatītas par pareizām un precīzām un tiek piedāvātas lietotāja ievērībai, izpētei un pārbaudei. Tā kā mēs nespējam kontrolēt lietošanas apstākļus, mēs
negarantējam iegūtos rezultātus. Lūdzam izlasīt visus paziņojumus, ieteikumus vai norādījumus kopā ar mūsu realizācijas noteikumiem, ieskaitot tās ierobežotās garantijas un kompensācijas, kas tiek piemērotas
mūsu piegādājamajai produkcijai. Neviens paziņojums, ieteikums vai norādījums nav domāts jebkurai lietošanai, pārkāpjot vai aizskarot trešās personas likumā noteiktās saistības vai jebkuras tiesības.
Nodrošinātas autortiesības 2006. Grace Construction Product Limited.
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