BD 1K

Bitumiczna powłoka uszczelniająca
Bezrozpuszczalnikowa,
elastyczna,
mostkująca
rysy,
jednoskładnikowa masa bitumiczna do wykonywania powłok
izolacyjnych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
WŁAŚCIWOŚCI
 jednoskładnikowa
 bardzo elastyczna
 mostkująca rys w podłożu
 gotowa do użycia
 nie zawiera rozpuszczalników
 przyjazna dla środowiska
 zawiera wypełniacze
 łatwa w obróbce
 bezzapachowa
 neutralna w stosunku do wód gruntowych
ZASTOSOWANIE
 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 powierzchnie poziome i pionowe
 do wykonywania grubowarstwowych izolacji przeciwwodnych
 do izolowania fundamentów, betonowych, murowanych oraz
tynkowanych ścian fundamentowych budynków oraz budowli

do wykonywania powłok izolacyjnych od strony naporu wody
 na wszystkie podłoża mineralne
 do wykonywania poziomych izolacji podposadzkowych
PODŁOŻE
Podłoże
musi
być
mocne,
nośne,
czyste,
suche,
nieprzemarznięte, wolne od kurzu oraz resztek oleju
szalunkowego. Luźne części nie związane z podłożem oraz stare
powłoki bitumiczne na bazie rozpuszczalników należy usunąć.
Następnie wykonać wyoblenia tzw. fasety na połączeniu ścian z
ławami fundamentowymi. Wyoblenia wykonać za pomocą
cementowej zaprawy quick-mix Z 01, promień wyoblenia ok. 3 - 6
cm. Krawędzie należy sfazować. Rysy, ubytki w podłożu oraz raki
większe od 5 mm wypełnić zaprawą quick-mix Z 01. Przed
aplikacją BD 1K podłoże należy zagruntować podkładem BGR
lub BAT. Środek gruntujący można nanieść ręcznie lub
natryskiem. Po wyschnięciu powłoki gruntującej zaleca się
wykonanie szpachlowania podłoża za pomocą masy BD 1K.
Szpachlowanie wykonać za pomocą pacy metalowej, tak aby
masa bitumiczna wypełniła wszelkie nierówności, raki oraz ubytki
w podłożu mniejsze od 5 mm.
OBRÓBKA
Masę Bitumiczną BD 1K nanieść ręcznie za pomocą pacy
metalowej lub maszynowo przy pomocy pompy PP 99. B1K
rozprowadzić równomiernie na powierzchni podłożu.
Izolacja przeciwwilgociowa:
Masę bitumiczna nakładać zawsze w dwóch cyklach roboczych.
Drugą warstwę nakładać w momencie wyschnięcia pierwszej
warstwy, tak aby jej nie uszkodzić. Minimalna grubość powłoki w
przypadku wilgoci gruntowej wynosi 3,6 mm (powłoka wilgotna) co
daje grubość ok. 3,0 mm powłoki po wyschnięciu.
Izolacja przeciw wodzie nie wywierającej ciśnienia: W
przypadku wody nie wywierającej ciśnienie, BD 1K
nanieść
dwuwarstwowo. Minimalna grubość pierwszej warstwy wynosi 3
mm, następnie należy wtopić w nią siatkę z włókna szklanego. Po
wyschnięciu pierwszej warstwy, nanieść drugą warstwę masy
bitumicznej. Minimalna grubość drugiej warstwy wynosi ok. 2 mm.
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Minimalna łączna grubość powłoki wynosi ok. 4,8 mm (powłoka
wilgotna) co daje grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu.
Izolacja przeciw wodzie wywierającej ciśnienie:
W przypadku wody wywierającej ciśnienie, BD 1K
nanieść
dwuwarstwowo. Minimalna grubość pierwszej warstwy wynosi 3 mm,
następnie należy wtopić w nią siatkę z włókna szklanego. Po
wyschnięciu pierwszej warstwy, nanieść drugą warstwę masy
bitumicznej. Minimalna grubość drugiej warstwy wynosi ok. 2 mm.
Minimalna łączna grubość powłoki wynosi ok. 4,8 mm (powłoka
wilgotna) co daje grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu.
Świeżą powłokę BD 1K należy chronić przed wpływem niekorzystnych
warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatry,
bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Minimalna
temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5ºC,
maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubości powłok w
stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać przekroczone o
100% a grubość w stanie suchym nie może w żadnym miejscu być
niższa od wymaganych minimalnych. Czas schnięcia bitumicznej
powłoki uszczelniającej zależny jest od temperatury oraz wilgotności
powietrza. Średnio 12h na 1mm grubości powłoki. Po całkowitym
wyschnięciu BD 1K , celem ochrony izolacji uszkodzeniem podczas
zasypywania wykopów należy przykleić ochronne płyty drenażowe. W
zależności od wielkości płyty rozmieścić równomiernie ok. 6 punktów z
klejem na odwrotnej stronie płyty. Następnie przykleić płytę do
wcześniej wykonanej i wyschniętej izolacji. Do opisanej metody
klejenia punktowego, potrzeba ok. 2,0 l BD 2K na 1m².
ZUŻYCIE:
Gruntowanie:
- BGR: ok. 0,15 kg/m² lub BAT: ok. 0,03 l/m²
Szpachlowanie:
- beton: ok. 1 l/m²
- mur ceglany: ok. 1 – 2 l/m²
Izolowanie:
- wilgoć gruntowa: 3,6 l/m², powłoka po wyschnięciu ok. 3,0 mm
- woda nie wywierająca ciśnienia: 4,8 l/m², powłoka po wyschnięciu ok.
4,0 mm
- woda wywierająca ciśnienie: 4,8 l/m², powłoka po wyschnięciu ok. 4
mm
FORMA DOSTAWY
Wiadro 30 l
MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w suchym chłodnym miejscu na paletach drewnianych.
Chronić przed mrozem. Czas magazynowania: 6 miesięcy; data
przydatności podana na opakowaniu.
JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
 produkt posiada aprobatę techniczną ITB AT-15-5062/2011
 pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
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UWAGA
Skład: emulsja bitumiczna wypełniona polistyrenem
Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim
doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma
wpływu na niewłaściwe użycie materiału. W przypadkach
powierzchni wątpliwych należy wykonać testy zastosowania i
dokładnie sprawdzić jakość próby lub zasięgnąć porady
producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych
zmian produktu.
DANE TECHNICZNE
temperatura obróbki:

+5°C do +35°C

ciężar objętościowy
czas wysychania, min
temperatura mięknienia wg metody
P+K

ok. 0,65 g/cm3
≤ 60

Stan: 30 września 2011
Z chwilą wydania nowej karty technicznej niniejsza wersja traci swą
ważność.
Szersze informacje można uzyskać:
quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20, 15
fax. 71/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

≥ 100°C

giętkość w temperaturze
-10 ºC , przy przeginaniu na wałku o powłoka nie pęka
średnicy 40mm
przesiąkliwość powłoki
nie przesiąka
wodoszczelność powłoki, brak
przecieku przy ciśnieniu, MPa
mrozoodporność

proces całkowitego związania i
możliwość pełnego obciążenia1)
magazynowanie:

opakowanie:

0,5
brak uszkodzeń powłoki

po 3 dniach
w suchym chłodnym
pomieszczeniu, chronić przed
mrozem, 6 miesięcy; data
przydatności podana na
opakowaniu
wiadro 30l

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 23°C i 50 %
wilgotności względnej powietrza.
Produkt posiada aprobatę techniczną ITB:
AT-15-5062/2011
Krajowa deklaracja zgodności:
09070719/08.04.2011
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