bituumenkrunt Nr. 01

Aluse ettevalmistamine (kruntimine) enne
pealekeevitatava, isekleepuva katusekatte ja veekindlate materjalide paigaldamist.
Kruntimine on vajalik, et kindlustada tugev
kleepumine poorsetel, karedatel ja tolmustel
pindadel.
Bituumenkrunt Nr. 01 soovitatakse tööpinna
peale kanda harjaga või suure värvipintslitega. Krundi pintseldamisel
imbub krunt pinnasesse ja seob seda endaga, kindlustades hüdroisolatsiooni kindla kleepumise alusele. Materjali kogus pinna katmisel:
0.25-0.35 l/m² (1 l krunti 3.33 m² kohta).
Polümeer - bituumenkrunt Nr. 03
Polümeer - bituumenkrunt Nr. 03 kasutatak-

se sildade sõrestiku pindade töötlemiseks ja
kruntimiseks enne hüdroisolatsiooni materjalide paigaldamist, liiv- tsement, betooni ja
teistele pindadele, samuti pindade kruntimiseks enne isekleepuvate katusekatte ja veekindlust tagavate materjalide paigaldamist.
Bituumenkrunt kantakse peale harja või suure värvipintsli, rulli või õhuvaba pritsimisseadmega.
Krundiga pinna katmine: 0.20-0.30 l/m² (1 l krunti 4 m²).
Bituumenkrunt Nr. 04

Aluse ettevalmistamine (kruntimine) enne
pealesulatatavat, isekleepuvat katusekatte
ja hüdroisolatsioonimaterjali paigaldamist.
Kruntimine on vajalik, et kindlustada kindel
kleepumine poorsetel, karedatel ja tolmustel
pindadel.
Krunti soovitatakse kanda tööpinnale harja
või suurte pintslitega. Pealekandmise temperatuur +5 °C ja +40 °C vahel. Vajadusel lahjendage veega.
Krundiga pinna katmine: 0.25–0.35 l/m² (1 l krunti 3.33 m² kohta).

ALUMIINUMKAITSEMASTIKS Nr. 57

Peegeldav mastiks katuste kaitseks UV- kiirguse ja soojusvananemise vastu. Kasutus:
• Uutele bituumen, polümeer-bituumenmastiksist katustele kaitsva kihi paigaldamine;
• Vana bituumen, polümeer-bituumenmastiksist, rullmaterjalist kaitse-kihi taastamine;
• Katuse kattekihtide korrosioonikaitse.
Enne kasutamist ja kasutamise ajal segage mastiksit hoolega ,et alumiiniumpigment ühtlaselt seguneks. Kandke mastiks peale pintsliga, rulliga või õhuta pritsimisseadmega.
Mastiksi kulu pinna ühe kihi kohta:
• on mastiksist katus: 0.4 kg/m²;
• vana rullmaterjalist katus: 0.6 kg/m²;
• metallkatus: 0.4 kg/m².

TECHNONICOL
Hüdroisolatsiooni mastiksid
Katuste katmiseks mastiksiga ja igat
tüüpi katuste remondiks.
Hüdroisolatsiooni teostamiseks nii
pinnasesse, kui veega kontaktis
olevatele objektidele.

Bituumenlakk Nr. 25

Bituumenlakk Nr. 25 on välja töötatud metallkonstruktsioonide ja ka betooni ning teiste
kõvade pindade kaitseks, ettevalmistavaks
sammuks puu kaitsmisel mädanemise vastu
antiseptiliste vahenditega ja alumiiniumvärvi
valmistamiseks.
Pealekandmisel kasutada pintslit, -rulli või sisse kastmist ühe või mitme kihina. Pärast kuivamist tekib kõva must läikiv
kate, mis suurendab vastupidavust ilmastikule.
Laki kulu katmiseks:
• metallpinnad - 0.2 l/m²;
• betoon, puitpinnad - 0.3 l/m².

Vee paasil materjalid ei sisalda lahusteid, omavad neutraalset
lõhna ning sobivad ideaalselt eluruumides tehtavateks töödeks.
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Hüdroisolatsiooni teostamiseks
siseruumides, enne viimistluskihi
paigaldamist.

Katusemastiks Nr. 21

• Mastiksiga katusekatte paigaldamine ja igat
liiki katuste parandamine;
• Ehituslike konstruktsioonide hüdroisolatsiooni tagamine (keldrid, vundamendid, vaiad
jmt, mis on maa sisesed või puutuvad kokku
niiske keskkonnaga);
• Metallist pindade veekindluse tagamine ja
korrosioonivastane käitlus, s.h. torujuhtmed, autokered.
Katusemastiks Nr. 21 on materjal, mis on täiesti kasutusvalmis, koosneb
tehiskummiga modifitseeritud naftabituumenist, mineraalsetest täidisainetest ja orgaanilisest lahustist. Pärast kuivamist moodustab suure
tugevusega kate, mis toimib laias temperatuuriskaalas suurendades märkimisväärsel kaitstavate konstruktsioonide kasutusiga.

Liimmastiks Nr. 22

Mastiks liim Nr. 22 kasutatakse bituumenrull,
polümeerbituumenist katusekattematerjalide
ja hüdroisolatsiooni-materjalide (ilma kileta)
liimimiseks betoonile, metallile, liiv- tsement
ja muudele pindadele.
Liimmastiks Nr. 22 aetakse alusel laiali hambulise pahtlilabidaga või spetsiaalse segukammiga. Mastiksi kulu pinna katmisel: 0.8–1.8 kg 1 m² sõltuvalt aluse
tüübist.
Mastiks Elastsele
Katusesindlile Nr. 23

Mastiks Nr. 23 on mõeldud elastsete katusesindlite ja teiste bituumeni põhjal valmistatud
materjalide vuukide liimimiseks. Bituumenipõhiste materjalide liimimine telliskivi-, betoon-, metall-, puit-, keraamilistele ja teistele
pindadele.
Puhastada töödeldav pind tolmust, õlist, jääst ja jms. Niiskele pinnale
mastiksit mitte kanda. Mastiksi poorsele pinnale kandmisel tuleb pind
eelnevalt bituumenkrundiga töödelda. Oodata krundi täieliku kuivamiseni. Mastiks tuleb enne tarvitamist korralikult läbi segada. Mastiks
kanda pahtlilabidaga ühele liimitavale pinnale 0.5-1 mm paksuse kihina.
Ühendada pinnad, vältides vagusid ja mulle.
Selleks on soovitav kasutada spetsiaalseid rulle. Suruda pinnad kokku
kuni mastiksi vuugi vahelt välja imbumiseni. Kasutustemperatuuri vahemik -5 °C kuni +40 °C kraadini.

Hüdroisolatsiooni mastiks Nr. 24

• Betoon, puit jm. ehituskonstruktsioonide
(keldrid, vundamendid, sambad) pindade
hüdroisolatsiooniks;
• Metallpindade, konstruktsioonide, esemete
korrusioonivastane töötlus, sealhulgas torud
ja autokered.
Mastiks kantakse tööpinnale pintsliga, pahtlilabidaga või valades ja spetsiaalsete segukammdega tasandades.
Mastiksi kulu pinna katmisel ühe kihi jaoks mitte rohkem 1kg/m² kohta.

Liimmastiks Nr. 27

Mastiks on mõeldud pressitud vahtpolüstüreenplaatide liimimiseks bituumenile ja
polümeersest bituumenist isolatsioonimaterjalidele aga samuti ka vundamendi isolatsioonisüsteemide betoon-, metall-, puitpindadele.
Mastiksit kantakse peale punktide või triipudena, pahtlilabida või segukammiga. Mastiksit tuleb panna paigaldatava plaadi kõikidesse nurkadesse ja keskkohta. Kui kasutatakse triipe siis
need ei tohiks olla kitsamad kui 40 mm ja ruutmeetril peaks olema vähemalt neli triipu. Kinnituseks punktimeetodi kasutamisel kaetakse pind
punktidega, igale punktile kulub 50-80 g mastiksit. Punktid jagatakse
pinnal ühtlaselt, 10 tükki 1 m² kohta.
Mastiksi kulu pinna katmisel: 0.5–1.0 kg/m².

BITUUMEN
EMULSIOONMASTIKS Nr. 33

• Mastiksist katuste valmistamine ja kõikvõimalike katuste parandamine;
• Ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioon
(vundamendid, konstruktsioonid, mis on maa
sees või kontaktis niiske keskkonnaga);
• Siseruumide hüdroisolatsiooniks (vannitoad, basseinipõrandad, rõdud, keldrid).
Mastiksi Nr. 33 võib peale kanda nii manuaalselt kui mehaaniliselt. Tootlikkuse suurendamiseks (isolatsioonikatte kõvenemiseks vajaliku aja vähendamiseks) kantakse mastiksit peale koos koagulantlahusega (kaltsiumkloriid vesilahus) kasutades kahekanalilist jaotusseadet.
Mastiksi kulu ühe pinnakihi katmisel: 2.5–3.5 kg/m².
KUUM BITUUMENPOLÜMEERMASTIKS Nr. 41

Kuum katusekatte mastiks Nr. 41 on mõeldud katuste paigaldamiseks ja parandamiseks (pragude parandamine, lohukude tasandamine alusmaterjalis, betoonplaatides;
katusematerjali kattekihi taastamine; vihmaveerennide paigaldus; kohad, kus katusekate liitub kokku torudega, tuulutitega; lahtise tuleta rullmaterjali paigaldamine) ja hüdroisolatsioon.
Mastiksit soojendatakse temperatuurini 160-180 °С ja kantakse vedelas
olekus krunditud alusele pahtlilabidaga, pintsliga või valamise ja tasandamise teel.
MASTIKS MBK-G

KATUSE JA
EMULSIOONMASTIKS Nr. 31

• Pinna hüdroisolatsioon siseruumides (vannitoad, basseinipõrandad, rõdud, keldrid);
• Mastiksist katuste paigaldamine ja kõikvõimalike katuste parandamine (kombineerituna
koos klaasriide, rullmaterjalidega ja ilma nendeta);
• Kaitsvate katusematerjalide kihtide paigaldamine. Ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioon (vundamendid, sambad ja teised konstruktsioonid, mis on maa sees või kontaktis niiske keskkonnaga).
Mastiks Nr. 31 kantakse pintsliga, pahtlilabidaga või valamise teel tööpinnale ja tasandatakse spetsiaalsete segukammide abil. Pealekandmise
temperatuur: +5 °C ja +40 °C vahel.
Pinnakatmise kulu: mastiksiga katuse paigaldamisel: 3.8–5.7 kg/m²;
hüdroisolatsiooni paigaldamisel: 2.5–3.5 kg/m².

Mastiks on mõeldud ökonoom klassi rullmaterjalide liimimiseks, pragude parandamiseks,
lohkude, sügavusega 5mm tasandamiseks ja
määritavaks hüdroisolatsiooniks.
Mastiks kuumutatakse temperatuuril 160180 °C juures koguaeg segades ning katakse
vedelas olekus tolmust vabale, krundiga töödeldud aluspinnale pahtlilabidaga, harja või valada ja tasandada eri kaabitsaga.

