P 111
Bitumenová penetrace

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Pro následné asfaltové izolace a asfaltové pásy
- Velice hodnotný adhezní můstek
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU
Bostik P 111 je speciální bitumenové pojivo pro asfaltové
pásy, nátěry a utěsnění, zvláště určený pro Bostik W 252 a
Bostik 253.
Bostik P 111 je tekutý bitumenový nátěr s velmi dobrou
schopností průniku do savých podkladů.
OBLASTI POUŽITÍ
Vhodný pro všechny běžné materiály jako beton,
pórobeton, maltu, vápenopískové cihly, lehký beton a duté
betonové tvárnice, vápennou a cementovou omítku atd.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad by měl být hladký, pevný, suchý a nosný, tj.
zbavený prachu, téru, smůly, odbedňovacího oleje,
nečistot, starých nátěrů nebo vrstev, které by narušovaly
přilnavost.
Kontrolu je třeba provést přejetím plochou dlaně přes
povrch. Přitom se nesmí ani uvolnit z povrchu části, ani se
ruka nesmí silně ušpinit. Pomocí testu škrábnutím
zkontrolujte nosnost, chybná místa a dutiny v podkladu.
Uvolněné zdivo a spáry, trhliny, dutiny a chybná místa
opravte pomocí přípravku Bostik R 302, Bostik W 231 nebo
Bostik W 261. Před dalším zpracováním nechte ztuhnout.
Na podkladu nesmí být otřepy nebo nerovnosti s ostrými
okraji. Případné otřepy a ostré okraje odstraňte.
Podklad musí být suchý.

ZPRACOVÁNÍ
Na přechodu od vodorovných ploch ke svislým je nutno
vytvořit žlábky pomocí přípravku Bostik W 231 nebo Bostik
W 261.
Přípravek Bostik P 111 dobře promíchejte a nanášejte
pomocí nepříliš tvrdého štětce, kartáče, válečku nebo
vhodného rozstřikovače.
Přípravek Bostik P 111 musí být před aplikací přípravku
Bostik W 252 apod. zcela zaschlý. Doba schnutí se může
lišit v závislosti na vlastnostech podkladu, teplotě a počasí.
SKLADOVÁNÍ
V originálním obalu nejméně 12 měsíců. Chraňte před
mrazem a přímým slunečním zářením. Před použitím
neskladuje při teplotě nižší než 5 °C.
ZPŮSOB DODÁNÍ
1 litr, číslo zboží 500429-31
GISCODE
BBP10

TECHNICKÁ DATA

Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich
pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého
počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv,
nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnicích hmot vystavených UV záření je možné
lehké zabarvení.
Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost
barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a
obchodní poradenství je Vám k dispozici.
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Materiálová báze

Asfaltová emulze

Barva

Hnědá

Podmínky zpracování

Od +5 °C do +25 °C, v žádném
případě při mrazu

Spotřeba

V závislosti na savosti
podkladu cca 250 – 300
ml/m²

Čištění nářadí

Nářadí lze dobře vyčistit
terpentýnovou náhražkou

BOSTIK HOTLINE
technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160
(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

