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OPIS 

LATERBIT Bp dyspersyjny kit asfaltowo-kauczukowy półgęsty

Dyspersyjny kit asfaltowo – kauczukowy półgęsty LATERBIT Bp jest jednorodną masą barwy czarnej
o konsystencji ciągliwej pasty. Składa się z asfaltu, kauczuku syntetycznego w postaci lateksu,
plastyfikatora, środków powierzchniowo czynnych i wypełniaczy pyłowych. Dzięki odpowiednio
dobranej konsystencji roboczej można go aplikować ręcznie lub mechanicznie.
 

PRZEZNACZENIE 

Dyspersyjny kit asfaltowo – kauczukowy LATERBIT Bp jest przeznaczony do uszczelniania połączeń
pomiędzy elementami na zewnątrz i wewnątrz obiektów budowlanych, m. in. między elementami
fundamentów ścian piwnic, dachów, obróbek dekarskich, balkonów i tarasów, świetlików, szklarni,
zbiorników na wodę technologiczną i ppoż., obiektów inżynierskich zagłębionych w ziemi, kortów
tenisowych, wiaduktów, dylatacji mostów, połączeń rurociągów.

 

LATERBIT Bp charakteryzuje się:

dobrą przyczepnością do betonu, asfaltobetonu, stali ocynkowanej i aluminium, nie malejącą w●

czasie eksploatacji;
zachowaniem plastyczności w temperaturach ujemnych (-15°C), mrozoodpornością do temperatury●

–30°C ( nie kruszy się i nie pęka);
brakiem spływności ze szczelin pionowych w temperaturze 80°C;●

minimalną nasiąkliwością wodną;●

dogodną konsystencją roboczą (penetracja 150 – 200);●

odpornością na czynniki atmosferyczne;●

brakiem korodującego działania na materiały budowlane.●



  SPOSÓB STOSOWANIA

Prace uszczelniające powinny być prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
otoczenia nieniższej niż +5°C. Dopuszcza się prowadzenie prac w temperaturze do -5°C pod
warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża tj. usunięcie śniegu, lodu i miejscowe ogrzewanie
szczelin za pomocą gorącego powietrza, promienników podczerwieni itp.. W celu utrzymania
właściwej konsystencji kitu i ułatwione wyciskanie z tuby zaleca sie również przetrzymywanie kitu
przed zastosowaniem w pomieszczeniu ogrzewanym. 

Kit powinien być nakładany na powierzchnie suche lub lekko wilgotne, bez wyraźnych śladów wody.
Powierzchnie elementów metalowych powinny być odtłuszczone i wolne od pyłów. Metale
rdzewiejące należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Powierzchnie porowate (np.
betonowe) należy zagruntować asfaltowymi roztworami gruntującymi (JARLEP G, DYSPERBIT).

Dzięki odpowiednio dobranej konsystencji do nakładania kitu LATERBIT Bp można stosować ręczne
wyciskacze lub też pneumatyczne wyciskacze mechaniczne. Po nałożeniu kitu w celu łatwiejszego
formowania spoiny, spoinówkę należy zwilżyć wodą. Ze względów estetycznych obrzeża szczelin
przed spoinowaniem można okleić taśmą samoprzylepną, którą zrywa się po zakończeniu prac.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

tuby 300 ml●

wiaderka 5 kg, 10 kg, 20 kg●

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte, z dala od grzejników. Chronić przed działaniem
promieni słonecznych. LATERBIT nie powinien zmieniać swoich właściwości w czasie
magazynowania przez min. 6 miesięcy.

PLIKI DO POBRANIA

Deklaracja zgodności
Kit Dekarski-Laterbit_DZ_EC-22-2010_B_2010-06-21 ( pdf , 78 KB )
 
Karta katalogowa
KK_LATERBIT ( pdf , 124 KB )

KONTAKT

IZOLACJA-JAROCIN 

E-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl
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