
VIMABIT LACK

Ασφαλτικό στεγανωτικό-προστατευτικό βερνίκι 

Ιδιότητες

Το VIMABIT LACK είναι ένα µίγµα οξειδωµένης ασφάλτου µε οργανικούς διαλύτες. 
Είναι παχύρρευστο με πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα δοµικά υλικά. Το φιλμ που 
σχηµατίζεται µετά την ξήρανση είναι ενιαίο, αδιαπέραστο από το νερό, με πλαστική 
συμπεριφορά και υψηλές μηχανικές αντοχές. Ακόμη δεν προσβάλλεται από 
αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. 
Προσβάλλεται όµως από τα πετρελαιοειδή.

Εφαρμογές

Το VIMABIT LACK χρησιμοποιείται σαν στεγανωτικό-προστατευτικό βερνίκι τόσο σε 
επιφάνειες σκυροδέματος (π.χ. εξωτερική πλευρά τοιχίων υπογείων κατασκευών) όσο και σε 
μεταλλικές επιφάνειες (π.χ. σωληνώσεις ή δεξαμενές μέσα στο έδαφος). 
Σε περίπτωση στεγάνωσης επιφανειών σκυροδέματος, καλό είναι, πριν την εφαρμογή , να 
προηγηθεί αστάρωμα με το λεπτόρρευστο VIMABIT PRIMER. Εφόσον η επιφάνεια 
παραμείνει εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία, απαιτείται προστασία της με βαφή 
αλουμινίου ασφαλτικής βάσης VIMABIT ALU-COAT.
 
Τρόπος χρήσης

Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια και 
σαθρά υλικά. Το περιεχόµενο του δοχείου του VIMABIT LACK πρέπει να 
ανακατεύεται καλά για ομογενοποιηθεί απόλυτα. 
Η εφαρμογή γίνεται µε χόρτινη βούρτσα, ρολό ανθεκτικό σε διαλύτες ή ψεκασμό.
Το υλικό μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη πετρελαίου ή βενζίνης έως 20%, ειδικά όταν είναι 
επιθυμητή η εφαρμογή του σαν αστάρι.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας. Για κάθε στρώση η 
κατανάλωση κυµαίνεται από 0,25 - 0,35 kg/m2 για σκυρόδεμα και από 0,15 - 0,25 kg/m2 για 
µέταλλα.
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Αποθήκευση

Αποθηκεύεται σε στεγασµένους χώρους για ένα τουλάχιστον έτος µακριά 
από πηγές θερµότητας.

Μέτρα ασφαλείας και προστασίας

Το VIMABIT LACK είναι εύφλεκτο. Πρέπει να εφαρµόζεται µακριά από 
πηγές ανάφλεξης σε χώρους µε καλό εξαερισµό.
Αποφύγετε την εισπνοή των ατµών του υλικού και οποιαδήποτε επαφή µε το δέρµα 
και τα µάτια. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια χρησιµοποιείται άφθονο 
νερό και ζητείστε ιατρική συµβουλή.
Χρησιµοποιείτε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
Σε υγρή µορφή µολύνει το νερό. Να µην απορρίπτεται στο υπέδαφος παρά 
µόνο σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα:                                  μαύρο
Μορφή:                                  υγρό παχύρρευστο
Διαλύτης:                              αρωματικοί διαλύτες σε ποσοστό 23-25%
Ειδικό βάρος:                       ~0,98 g/cm3

Υπόλειμμα απόσταξης:       ~75%
Σημείο ανάφλεξης:               320C (Abel Closed Cup)
Θερμοκρασία εφαρμογής:  +50C έως +450C
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