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DΑΤΑ REVISION 03

ΑΒ.ΙΠ Δομικά Μονωτικά Ε.Π.Ε.
AVIPGUM

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ
(Παχύρρευστο Πληρωτικό Αρμών & Συγκολλητικό)

Περιγραφή:

H Ασφαλτική Μαστίχη, είναι ένα σφραγιστικό στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, βάσης

διαλύτου. Αποτελείται από τροποποιημένη άσφαλτο με SBS, fillers και μικρή ποσότητα εξευγενισμένων ορυκτών
ινών και αρωματικών διαλυτών. Η επιλεγμένη σύνθεση ασφάλτων και προσθέτων με την κατάλληλη επεξεργασία
0

της δίνει την ιδιότητα να παραμείνει πλαστική ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ( -20 C). Η Ασφαλτική
Μαστίχη είναι ένα εξαιρετικό υλικό αφού συνδυάζει, οικονομία και αποτελεσματικότητα.

Χρήσεις:

Η Ασφαλτική Μαστίχη χρησιμοποιείται για το σφράγισμα αρμών, σε οριζόντιες και κάθετες

επιφάνειες, για το σφράγισμα τριχοειδών ρωγμών και σαν συμπληρωματικό σφραγιστικό υλικό σε δύσκολα σημεία
επικόλλησης ασφαλτοπάνων (π.χ. υδρορροές, εξαεριστικά κ.λπ). Έχει άριστη πρόσφυση σε όλες τις δομικές
επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, προϊόντα αμιαντοτσιμέντου, και άλλα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
α/α

Ιδιότητα

Αποτέλεσμα

1

Χρώμα

Μαύρο

2

Πυκνότητα

1400g/l

3

Περιεκτικότητα σε διαλύτες

≤10%w/w

4

Περιεκτικότητα σε στερεά

≥90%w/w

5

Αντοχή στη θέρμανση

Εκπληρεί

Εφαρμογή:

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Η Ασφαλτική Μαστίχη εφαρμόζεται κυρίως με σπάτουλα εν ψυχρώ. Σε μεγάλους και

μονότονους αρμούς, μπορούμε να την

αραιώσουμε με βενζίνη και να την τοποθετήσουμε με ροή από το δοχείο.

Είναι κατάλληλη για όλους τους συνηθισμένους οριζόντιους αρμούς και για μικρού – μέτριου ανοίγματος κάθετους
αρμούς. Η προς εφαρμογή επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Επειδή περιέχει μικρή ποσότητα
πτητικών έχει ελάχιστη συρρίκνωση. Για αρμούς >1cm απαιτείται αστάρωση με AREXOL LAC. Αρχίζει να
σχηματίζει μεμβράνη μετά από 24 ώρες. Όπως όλα τα ασφαλτικά βάσης υλικά έτσι και η μαστίχη πρέπει να
προστατεύεται με αλουμινόχρωμα (RECTIFLEX) ή όμοιο προστατευτικό από την ηλιακή ακτινοβολία.

Ασφάλεια:

Σε επαφή με τα μάτια να χρησιμοποιείται άφθονο νερό. Τα χέρια να πλένονται με νερό και

σαπούνι. Για περισσότερες πληροφορίες ασφαλείας ζητήστε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας του υλικού
(M.S.D.S.) δείξατε το δοχείο ή ετικέτα.

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε κατάλληλους περιέκτες ερμητικά κλεισμένους και σε στεγασμένους πολύ καλά
αεριζόμενους χώρους. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών και την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Χρησιμοποιείτε
προστατευτικό εξοπλισμό και εργαλεία που δεν προκαλούν σπινθήρα. Διατηρείτε τα δοχεία μακριά από παιδιά.
Θερμοκρασία αποθήκευσης +5ºC / +35ºC για τουλάχιστον 12 μήνες.

Καθαρισμός:

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό όταν το υλικό είναι ακόμη σε υγρή μορφή. Όταν το υλικό
σκληρύνει, απομακρύνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Κατανάλωση:

Ενδεικτικά αναφέρουμε κατανάλωση 130 – 150 gr για αρμό πάχους 1cm ύψους 1cm και μήκους 1m.

Συσκευασία:

H Ασφαλτική μαστίχη διατίθεται σε δοχεία των 1, 5, 10 και 20 kg.

Επιφύλαξη: Οι ανωτέρω παρεχόμενες πληροφορίες είναι βασισμένες στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας και δεν αποτελούν Πιστοποιητικό του προϊόντος αφού το αποτέλεσμα εξαρτάται άμεσα

από τον τρόπο και τις μεθοδολογίες του εκάστοτε εφαρμοστή. Σκοπός μας είναι η γενική ενημέρωση του χρήστη και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητες του υλικού την υγιεινή & ασφάλειά του καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Το παρόν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ΑΒ.ΙΠ Ε.Π.Ε. και παραχωρείται

για ενημέρωση μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση η αντιγραφή και χορήγηση του παρόντος χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία.
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