CANADA RUBBER P 100
GRUNT BITUMICZNY
5L

10 L

WODOSZCZELNA MEMBRANA
P 100 jest specjalnym wodoodpornym roztworem bitumicznym opartym na organicznych
rozpuszczalnikach. Przeznaczony jest do gruntowania podłoża w celu zwiększenia
przyczepności materiałów bitumicznych do podłoża. Dodatkowo tworzy wstępną wodoszczelną
czarną membranę, jako krótkotrwała izolacja podłoża przed wilgocią. P 100 jest silnym podkładem.
Ma wysoką przyczepność i penetrację na wszystkich powierzchniach. Ma silny efekt wiązania
i szybkie odparowanie rozpuszczalników umożliwia wiązanie bitumicznych membran w krótkim
czasie po nałożeniu.
ZASTOSOWANIE:

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Uszczelnianie i ochrona na powierzchniach betonowych (tarasy,
ściany nośne, fundamenty, baseny).
Zabezpieczenie termo-izolacji (paro-izolacja). Odświeżanie starych
warstw izolacyjnych bazujących na asfalcie, takich jak: polistyren,
poliuretan, beton, beton lekki, cegłówka, azbest, produkt
cementowy, powierzchnie metalowe. Zabezpieczanie pęknięć,
połączeń (papa, blacha, płyty).

Powierzchnia powinna być czysta i sucha, należy usunąć z podłoża
wszystkie elementy zmniejszające przyczepność gruntu. Optymalna
temperatura do aplikacji to od - 5ºC do + 25ºC. Całkowity czas
wysychania wynosi: do 2 godzin. PRZED APLIKACJĄ NALEŻY
DOKŁADNIE WYMIESZAĆ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. W trakcie
aplikacji wskazane jest również okresowe mieszanie substancji.
Sposoby aplikacji:
W zależności od rodzaju podłoża i jego struktury P 100 można nanosić
wałkiem lub pędzlem. Pędzel lub wałek należy prowadzić
pojedynczym ruchem z góry na dół, tak aby kolejne warstwy
nachodziły na siebie. P 100 należy rozprowadzać równomiernie na
podłożu, nie powodując zacieków. Zalecane krycie jedną cienką
warstwą.

ZUŻYCIE:
od 0,1 do 0,4 l/m2 dla jednej warstwy w zależności od stanu i rodzaju
porowatości powierzchni oraz metody i temperatury aplikacji.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P100 należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach,
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem
i mrozem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia. Canada
Rubber P 100 nie traci ważności przez co najmniej 12 miesięcy.

P 100 jest środkiem łatwopalnym. Należy używać z dala od źródeł
zapłonu, otwartego ognia, w dobrze wentylowanych obszarach.
Podczas aplikacji P 100 używać środków ochrony ciała tj. rękawice
ochronne, odzież ochronna, środki ochrony oczu i twarzy. Unikać
wdychania oparów, jak również bezpośredniego kontaktu ze skórą lub
oczami. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami należy obﬁcie
przemyć miejsce wodą i zasięgnąć porady lekarskiej.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
WŁAŚCIWOŚCI
Wygląd
Kolor
O

Gęstość w 25 C, gr/cm

3

O

Temperatura zapłonu, C

METODA

WYNIK

Obserwacja

Ciecz o niskiej lepkości

Obserwacja

Czarny

ASTM D-1475

0,90 - 0,95

ASTM D-92

21 - 25

Pozostałość po odparowaniu, %

Odparowanie

50 - 60

Zawartość wody, %

ASTM D-41

_ 0,5
<

Lepkość SFS w 25 OC, sec

ASTM D-88

21 - 125

Rozpuszczalność pozostałości w trichloroetylenie %

ASTM D-41

_ 99
>

Penetracja w 25 OC, gr/cm3

ASTM D-41

20 - 50
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