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• ısıtma mutlaka yağ gömlekli karıştırıcılı, ısı kontrollü ekipmanlar ile yapılmalıdır.
• Eritme kazanına dökülen malzeme homojen bir şekilde ısıtılmalıdır.
• Karışım 180 ° C ye kadar ısıtılır ve uygulama sırasında da bu sıcaklıklar korunur.
• Karıştırma düşük devirde yapılmalı ve sıcak malzemenin hava ile teması minimum olmalıdır.
• Gömlekteki yağ sıcaklığı 200 ° C geçmemelidir.
• D aha yüksek yağ sıcaklıkları bölgesel aşırı ısınmalar nedeniyle ürüne zarar verebilir.
• Eritilen ürün derze veya çatlağa sıcak olarak dökülmelidir.
• İyi bir yapışma elde edebilmek için, özellikle soğuk havalarda bir bek alevi ile ısıtılması tavsiye edilir.
• Zemin eğimi %2 den fazla ise akmayı önlemek üzere, belli aralıklarla derze dik olarak engel
çubuklarının yerleştirilmesi önerilir.
• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 ° C üzeri) yağmur ve
don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar TEKNOTİNER ile temizlenmelidir.
• 1O mm' den dar derzler için önerilmez.
• Kirli, yağlı ve ıslak yüzeylerde kullanılmaz. Bu tür derzlerin uygulamadan önce temizlenmesi iyi bir
yapışmanın sağlanması için önemlidir.
• Yüksek taşıma direncine rağmen çivili lastik, buz zinciri, sivri topuklu ayakkabılar zarar verebilir.
• Uygulama sırasında çevre sıcaklığı 10° C' den ve çiğlenme noktasından düşük olmamalıdır
• Uygulama esnasında TEKNOBİTÜDERZ içerisine solvent vb .. yabancı madde girmeyiniz.
• Sıcak uygulama olduğu için yanıcı ve parlayıcı iş elbiseleri ile çalışmayınız. Maske, eldiven, gözlük
kullanınız. İş güvenliği kurallarına uyunuz.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapı

Özel polimer modifiyeli bitüm karışımı

Görünüm

Siyah

Ambalaj

18 kg teneke

Raf ömrü

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay.

Yoğunluk

1,20 ± (0,03) it

Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı

160° C - 170° C (200 ° C'yi geçmemelidir.)

Kap Ömrü

25 ° C'de 2 saat

Trafiğe açma süresi

1 gün

Performans Bilgileri
Sertlik ( ASTM D 2240)

A30±10

Penetrasyon (ASTM D 5329)

1,5 ± 0,5 mm

Asfalt Uyumluluğu (ASTM D 5329)

Geçer

Hareket Esnekliği

%25

Sıcakta Akma (ASTM D 5329)

1,2 ± 0,5 mm

Teknik bilgiler, +20 ° C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 27 gün sonraki
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir.
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