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Liakor BD1 – однокомпонентна ремонтна бітумна мастика
без розчинників, призначена для використання на сухих
та вологих основах з бетону, цегли, старих руберойдів, деревині тощо. Матеріал має високі клейові і тиксотропні
характеристики.

Технічні дані
Сировина
Розчинники
Колір
Консистенція
Густина
Спосіб нанесення
Кількість шарів
Витрата
Товщина шару за одне нанесення
Залишок сухої маси
Температура при виконанні робіт
о
Час висихання (при +20 С)
Засіб для чистки інструменту в свіжому стані

бітум нафтовий
відсутні
чорний
густа паста
3
біля 1,1 г/см
шпатель
1-2
2
1,0 кг/м при товщині шару 1мм
до 25 мм
85 %
о
о
від +5 С до +30 С
від 2 до 10 діб
вода

Сфера застосування
Матеріал Liakor BD1 застосовується в якості ремонтного ізолюючого та клейового матеріалу по бетону, каменю,
старих руберойдах, деревині, полістиролу і по залізу. Матеріал використовується для ремонту і відновлення
бар'єрних властивостей існуючої гідроізоляції на фундаментах і покрівлях, для приклеювання захисних
полістирольних листів на новій обмазувальній гідроізоляції, як клей для різноманітних будівельних матеріалів.

Загальні застереження
Матеріал не можна використовувати на основах, що замерзли.
Слід уникати нанесення зовнішніх захисних покриттів у випадку близького дощу або вжити заходів для захисту
свіжонанесеного матеріалу від вимивання дощем. Під час робіт з використанням бітумних матеріалів слід
запобігати сильній дії сонячних променів, а також висушуванню основи.

Застосування матеріалу
Нанесення матеріалу виконується за допомогою шпателя. Час нанесення вибирається таким чином, щоб
покриття встигло висохнути перед дощем. При теплій, сухій погоді та обдуві вітром поверхневий шар матеріалу
починає формуватись протягом тридцяти хвилин. Після формування поверхневої плівки нанесену мастику дощ
не розмиє. Поверхню перед нанесенням матеріалу потрібно знепилити, сухі основи та основи з високою
поглинаючою здатністю необхідно попередньо заґрунтувати. Для цього слід використовувати бітумну емульсію
Liakor BP концентровану або розведену з водою у співвідношенні 1:5 (емульсія : вода). Після висихання
ґрунтовки на поверхню наносять необхідну кількість Liakor BD1. На дахах для захисту мастики від УФ
випромінювання її посипають піском крупної фракції 2-3 мм або захищають матеріалами стійкими на вплив
ультрафіолету таких, як Liakor LS2 або Liakor BD2.

Заходи безпеки
Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил
безпеки та гігієни а також правил безпеки згідно з позначеннями на упаковці. У випадку попадання матеріалу на
шкіру, промити забруднене місце водою. Матеріал нетоксичний.

Форма постачання та зберігання
Liakor BD1 постачається у відрах по 10 кг.
В оригінальній закритій упаковці, в сухому приміщенні та додатній температурі матеріал може зберігатися 12
місяців.

Увага
Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується
тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання.
Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу.
Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов’язані з технічним прогресом. Інформація, яка
подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.
Інструкція від 20.08.16

