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Sposób stosowania:
Gruntowane i zabezpieczane powierzchnie powinny być 
czyste i suche. Z powierzchni wylewek betonowych należy 
usunąć słabo związaną warstwę, oczyścić z kurzu i piasku. 
Szczeliny i wklęśnięcia uzupełnić zaprawą cementową. Po-
wierzchnie metalowe skorodowane oczyścić z rdzy, pokładów 
starej farby, umyć i odtłuścić. Przed użyciem zawartość opa-
kowania należy dokładnie wymieszać. Przy gruntowaniu beto-
nu preparat nakładać w jednej warstwie na suche powierzch-
nie za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub wałka. Prace 
wykonywać w temperaturze powyżej 0ºC przy bezdeszczowej 
pogodzie. Przy wykonywaniu izolacji typu „lekkiego” warstwę 
nakładać minimum dwukrotnie. Czas schnięcia pojedyńczej 
powłoki wynosi ok. 12 godzin w zależności od wilgotności 
powietrza i temperatury otoczenia.

Zakres stosowania:
BITUMEX R przeznaczony jest do wykonywania warstw grun-
tujących pod powłoki asfaltowe: masy bitumiczne i papy ter-
mozgrzewalne przy izolacji fundamentów oraz pokryć dacho-
wych. Wykazuje się bardzo dobrą penetracją na podkładach 
porowatych, takich jak wylewki betonowe, mury ceglane, tynki; 
cechuje go dobra przyczepność do powierzchni metalowych, 
stosowany jest także do nasycania drewna gospodarczego, 
np. słupy, parkany. Szczególnie polecany jest do gruntowania:
•	Wylewek betonowych, cegieł i innych materiałów porowatych;
•	Obróbek metalowych na dachach, przyłączy do pokryć pa-

powych, tynków, rynien itp.;
•	Powierzchni pod izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Przeznaczenie:
Asfaltowy roztwór do gruntowania betonu do stosowania na 
zewnątrz.

Magazynowanie:
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pio-
nowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasło-
necznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.
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* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 03/2015 traci swoją ważność.
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Informacje praktyczne:
•	opakowanie metalowe 20 l,
•	okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji,
•	produkt gotowy do aplikacji, nie rozcieńczać, 

nie podgrzewać,
•	używać na zewnątrz pomieszczeń i budowli oraz 

w miejscach dobrze wentylowanych. 

Wydajność:
•	od 0,35 do 0,60 l/m2 dla jednej warstwy w zależ-

ności od stanu i rodzaju podłoża oraz temperatury 
aplikacji.

Dokumenty odniesienia:
PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004.
Deklaracja Zgodności nr 1/B/2011
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0597/04/2012 

0,35-0,6 l/m220 l 24 miesiące
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