
Askowil
Elastinga, plastiška bitumo-kaučiuko masė,
naudojama ir kaip šalta klijavimo masė,
tirpiklių pagrindu

Sąvybės:
Bituminė masė modifikuota sintetiniu kaučiuku. Specialūs cheminiais priedai pagerina sukibimą su 
pagrindu, ir leidžia dengti ant drėgno paviršiaus.
Dėka didelio kaučiuko kiekio, susidaro (išgaravus tirpikliams), plastiškas  ir tvirtai su pagrindu sukimbantis 
sluoksnis, sugebantis kompensuoti  ženklius paviršiaus poslinkius ir mikroįtrūkimus. 
Susidariusi danga pilnai atspari vandeniui, silpnoms rūgštims ir šarmams, bei kitoms
agresyvioms, žemėje ęsančioms medžiagoms.
Sudėtyje yra organinių tirpiklių.

Pritaikymas:
Bituminių dangų klijavimas prie pagrindo ir tarpusavyje; standaus poliuretano plokščių klijavimui prie 
pagrindo; laminatų, armuotų tech. audiniu formavimas, elastingų laminatų, skirtų techninio vandens 
baseinų hidroizoliacijai, formavimas; vientisai pamatų hidroizoliacijai.

Techniniai duomenys:
(ęsant aplinkos temp. +23°С ) 

Išdžiūvimo laikas:       pusiau sausa -po 6 val. (nekimba dulkės)
pilnai išdžiūvusi – ne ankčiau kaip po 24 h  

Sausos masės likutis: ~ 70 %
Naudojimo temperatūra +5°С  -  +35°С; (prisilaikant tam tikrų sąlygų, galima dirbti iki  - 5°С (minus)) *
Sluoksnių skaičius priklausomai nuo paskirties  2 - 3 sluoksniai, sekantį sluoksnį dengti išdžiūvus

ankstesniajam
Gruntavimas Izobit BR
Dengimo būdas teptukas, mentelė
Išeiga 0,8 – 1,2 kg/m2/sluoksnis
Instrumentų valymas benzinas, kiti organiniai tirpikliai
Pakuotė plastikiniai kibirai po 22 kg
Saugojimas laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje,

gaminys nebijo šalčio.
Saugojimo trukmė 12 mėn.

Gamintojas IZOLEX, Lenkija

Askowil sudėtyje yra organinių tirpiklių, dirbti gerai vėdinamose patalpose,laikytys saugumo technikos 
reikalavimų. Nenaudoti patalpose kuriose nuolat būna žmonės.

* sąlygos darbui prie neigiamų temperatūrų : pagrindas neturi būti apledėjęs ar apšerkšnijęs, jei reikia 
šildyti dujiniu degikliu. Prieš naudojimą produktą 24 val. palaikyti šiltoje patalpoje + 20°С temperatūroje. 
Ęsant reikalui, galima praskiesti benzinu arba vaitspiritu. Masę dengti iškarto paruošus pagrindą. Dėl žemos 
pagrindo ir aplinkos temperatūros įvertinti didesnes medžiagos sąnaudas.

 
DĖMESIO: medžiagos sudėtyje yra organinių tirpiklių todėl draudžiama dirbti prie atviros ugnies, nes 
galimas organinių tirpiklių garų užsiliepsnojimo pavojus.
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