
VIMABIT PLAST

Ελαστομερές ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα

Ιδιότητες

Το VIMABIT PLAST είναι μίγμα ελαστομερούς ασφαλτικού γαλακτώματος, με ορυκτούς 
σταθεροποιητές. Το VIMABIT PLAST, λόγω της ελαστικότητάς του καλύπτει αποτελεσματικά 
τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος και έχει καλή αντίσταση στις καιρικές 
επιδράσεις και στην γήρανση. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά τη ξήρανση είναι ενιαίος και 
ελαστικός, απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από 
άλατα του υπεδάφους. Προσβάλλεται όμως από πετρελαιοειδή.

Εφαρμογές

• Στεγανώσεις δωμάτων, τοιχίων αντιστήριξης, θεμελίων
• Ιδανικό για προστασία θερμομονώσεων (φράγμα υδρατμών).
• Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών.
• Eίναι συμβατό με πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, 

τούβλο, γυψοσανίδα, μέταλλο.

Τρόπος χρήσης

Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια και 
σαθρά ή ξένα υλικά. Το VIMABIT PLAST εφαρµόζεται ακόµα και όταν η επιφάνεια 
είναι υγρή. Για προεπάλειψη (αστάρι) συνιστάται η χρήση του VIMABIT EMULSION ή του 
VIMABIT PRIMER.
Εφαρµόζεται εν ψυχρώ µε χορτάρινη βούρτσα ή πιστόλι βαφής σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις, ανάλογα µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Η φορά της 
κάθε στρώσης να είναι κάθετη σε σχέση µε την προηγούµενη, η οποία και θα 
πρέπει να έχει στεγνώσει καλά. Η προσθήκη οπλισµού (π.χ. υαλοϋφάσµατος) 
µεταξύ των επαλείψεων, αυξάνει σηµαντικά τις αντοχές της στεγάνωσης. 
Όταν το VIMABIT PLAST χρησιµοποιείται για στεγάνωση επιφανειών 
εκτεθειµένων στην ηλιακή ακτινοβολία απαιτείται η προστασία του µε βαφή 
αλουµινίου ασφαλτικής βάσης VIMABIT ALU COAT. Το VIMABIT PLAST δεν 
χρησιµοποιείται σε θερµοκρασία χαµηλότερη των +50C. To VIMABIT PLAST µπορεί να 
αραιωθεί έως 20% µε νερό όταν εφαρµόζεται µε πιστόλι βαφής.
Ο καθαρισµός των εργαλείων γίνεται µε νερό αµέσως µετά την χρήση. Όταν 
το υλικό στεγνώσει ο καθαρισµός γίνεται µε βενζίνη ή πετρέλαιο.
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Κατανάλωση

Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας. Στην κάθε στρώση η 
κατανάλωση κυμαίνεται από 0,5-0,8 kg/m2.

Αποθήκευση

Αποθηκεύεται σε στεγασμένους χώρους και σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 
+50C για (1) ένα τουλάχιστον έτος.

Μέτρα ασφαλείας και προστασίας

Αποφύγετε παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. Σε επαφή µε τα µάτια να 
χρησιµοποιείτε άφθονο νερό και να ζητείται η συµβουλή γιατρού. 
Να µην απορρίπτεται στο υπέδαφος παρά µόνο σύµφωνα µε τους σχετικούς 
κανονισµούς. Μη τοξικό, ακίνδυνο στην µεταφορά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα:                                  καστανόμαυρο
Μορφή:                                  παχύρρευστος θιξοτροπικός πολτός
Στέγνωμα:                              σταματά να είναι κολλώδες μετά από 5-12 ώρες σε κανονικές 

συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασία +200C
Ωρίμανση:                             2-3 ημέρες 
Ph:                                         ~8
Ανοιγμένη επιμήκυνση:      255% πριν την γήρανση & 189% μετά την γήρανση βάσει 

προτύπου ASTM D-412 (Test Method A-Dumbbell and straight 
specimens)

Οι παρακάτω δοκιμές έγιναν σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM D 1227 & την μέθοδο 
ASTM D 2939/98 και συγκεκριμένα με τις παραγράφους 7,8,9,10,11,14,15,16 & 20.
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Είδος δοκιμής κατά 
ASTM D 2939/98

Δείγμα Απαιτήσεις κατά ASTM D 1227/95

Τύπος ΙΙΙ 
κλάση 1

Τύπος ΙΙ ή ΙΙΙ κλάση 2

Πυκνότητα g/l 1012 980-1040 1100-1140
Ξηρό υπόλειμμα (% κ.β. αρχικού 
δείγματος)

59,8 47-53 40-60

Στερεό υπόλειμμα (τέφρα) (% κ.β. 
αρχικού δείγματος)

9,2 8 max 30-50

Περιεκτικότητα σε νερό (% κ.β. 
αρχικού δείγματος)

40,8 53 max 40-60

Αντοχή στη θέρμανση § 7.1 ------ Όχι τάση φουσκαλιάσματος, 
ζαρώματος ή ροής 

Αντοχή στο νερό § 7.2 ------ Όχι τάση φουσκαλιάσματος 
ή 

επαναγαλακτωματοποίησης
Ευκαμπτότητα § 7.3 ----- Μη εμφάνιση ρωγμών ή 

ξεφλουδίσματος
Δοκιμή φλόγας § 7.4 ----- Η επίστρωση καίγεται 

τοπικά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

7.1 Κατά την δοκιμή αντοχής στη θέρμανση δεν παρατηρήθηκε ζάρωμα στις γραμμές ή ροή 
της επίστρωσης κάτω από την τελευταία γραμμή αναφοράς
7.2 Κατά την δοκιμή αντοχής στο νερό δεν παρατηρήθηκε τάση φουσκαλιάσματος ή 
επαναγαλακτωματοποίησης ενώ δεν εμφανίστηκαν διεσπαρμένα σωματίδια στον νερό.
7.3 Κατά την δοκιμή ευκαμπτότητας μετά την κάμψη δεν εμφανίστηκαν τριχοειδείς ρωγμές 
και επιπλέον δεν χάθηκε η πρόσφυση της επίστρωσης.
7.4 Κατά την εφαρμογή φλόγας τοπικά στην επίστρωση για χρόνο 10 sec δεν προκλήθηκε 
καύση της επίστρωσης ενώ με συνεχή εφαρμογή της φλόγας η τοπική καύση προκάλεσε ροή 
μερικών σταγόνων του υλικού η οποία στη συνέχεια σταμάτησε.
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