
Styrbit 2000 K

Bitumo kaučiuko masė tirpiklių pagrindu,putų polistirolo, laminuoto polistirolo plokščių 
ir bituminių dangų klijavimui prie bituminio pagrindo

Savybės.
Gausiai modifikuota sintetiniu kaučiuku ir polimerais bitumo masė, su organiniais tirpikliais ir 
kitokiais cheminių medžiagų priedais, padidinančiais putų polistirolo sukibimą su bituminiais, 
betoninias ir paviršiais iš skardos, tinkama naudoti ir ant drėgnų paviršių. Dėka didelio kaučiuko 
kiekio gaunama ( išgaravus tirpikliui ) elastinga danga, tvirtai sukimbanti su pagrindu.  Danga 
visiškai atspari vandens poveikiui, silpnų rūgščių ir bazių poveikiui.
Sudėtyje ęsantis organinis tirpiklis visiškai neardo putų polistirolo.  

Pritaikymas.
Putų polistirolo, laminuotų polistirolo plokščių, bituminių ritininių dangų klijavimui prie betoninio 
pagrindo, skardos, metalo, taip pat ant bituminio paviršiaus. Ritininių bituminių dangų klijavimui 
tarpusavyje. Nenaudojamas ritininių dangų klijavimui prie putų polistirolo. 

Paviršiaus paruošimas.
Sena bituminė danga – nuvalomas purvas, laisvos senos dangos dalys, pūslės ir pažeidimai 
užtaisomi bitumine glaistymo mase Arbolex-U.
Betoninis paviršius – visi nelygumai ( kavernos, atplaišos, išdaužos) užtaisomi, poringi paviršiai 
užtaisomi specialiu tam skirtu mineraliniu mišiniu.
Abiem aukščiau minėtais atvejais paruošti paviršiai gruntuojami Izobit BR, po to paviršių reikia 
gerai išdžiovinti. 
Skardiniai paviršiai – pašalinami nešvarumai, nesukibę sluoksniai, atšokę dažai,   korozijos 
pažeistos vietos  nuvalomos ir apsaugomos tam skirtomis medžiagomis.

Naudojimas.
Putų polistirolo  ir laminuotų polistirolo plokščių klijavimas prie pagrindo:
klijai Styrbit 2000 K tepami ant paviršiaus taškiniu būdu (10 -12 taškų) arba juostomis 4-5 cm 
pločio ir maždaug 2 mm storumo sluoksniu, 25 -30 cm atstumais.
Bituminių dangų klijavimas tarpusavyje ir prie pagrindo:
Užtepti masę Styrbit 2000 K ant nugruntuoto Izobit BR paviršiaus ( betonas, sena danga), tepant 
visą paviršių (pagal klijuojamos dangos plotį), palaukti 15 – 20 min., ir išvyniojus dangą prispausti 
. Svarbu prisiminti, kad reikia užleisti 10 cm dangą ant dangos.  Klijuojant antrą sluoksnį, daryti 
taip pat, gruntuoti nebūtina.

Įrankiai.  
Metalinė mentelė, glaistyklė

Saugojimas, laikymas. 
Saugoti uždaruose induose, nepažeistose pakuotėse, vėsioje sausoje vietoje. Medžiaga nebijo 
šalčio. Galiojimo laikas 12 mėn. nuo pagaminimo.
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Naudojimo sąlygos.
Darbus vykdyti ęsant oro ir pagrindo temperatūrai + 5C - +35 C. Naudojimas žemesnėje 
temperatūroje medžiagai nekenkia, bet pailgėja džiūvimo laikas (ilgiau garuoja organiniai 
tirpiklia). 

Svarbios pastabos 
Syrbit 2000 K sudėtyje yra organinis tirpiklis. Laikytis saugumo technikos reikalavimų. 
Pasirūpinti gera darbo vietos ventiliacija. Nenaudoti uždarose patalpose, kur nuolat būna žmonės.
Draudžiama dirbti prie atviros ugnies, nes galimas organinių tirpiklių garų užsiliepsnojimo 
pavojus.

Pastaba:
Styrbit 2000 K sudėtyje ęsantys specialūs organiniai tirpikliai neardo putų polistirolo, todėl 
Styrbit 2000 K negalima palildomai skiesti jokiais kitais organiniais tirpikliais.

Techniniai duomenys

Džiūvimo laikas 6 val. pusiau sausas
priklausomai nuo sluoksnio storio, 2 - 5 dienos
(1mm  ~24h,  prie +20 C)

Sausos masės likutis ~ 80 %
Naudojimo temperatūra nuo +5 C iki  +35 C    
Sluoksnių skaičius 2 – 4 sluoksniai, hidroizoliacijai min 2 sluoksniai
Dengimo būdas mentelė, glaistyklė
Išeiga 0,8 – 1,5 kg /m2/sluoksnis
 klijavimas ~ 1kg/m2 (taškiniu būdu)
Įrankių valymas organinis tirpiklis

išdžiūvus – organinis tirpiklis
Išfasavimas kibirai po 10,  20 kg

Galiojimas 12 mėn.
Gamintojas IZOLEX , Lenkija
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