
Đóng gói

Thùng 25 kg 48 thùng x pallet

Tuýp 280 ml 25 tuýp x hộp

Thông số kỹ thuật

Đặc tính M.U. Tuýp
280 ml

Thùng
25 kg

Hình thức Đậm đặc

Color Đen

Tỷ trọng ở +20°C kg/l 1,35 - 1,49 1,28 – 1,32

Cặn khô ở +130°C % 86 - 93 82 - 88

Độ nhớt ở 25°C ps 8.000 - 12.000     300.000 – 500.000

Điểm bắt cháy trong thùng kín °C > 30 > 40

Bảo quản nguyên gói 24 tháng

Matit Bitum dùng cho sửa chữa, trám chít và gắn ghép

PRATIKO MASTIC
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Ÿ Khi thi công các cửa thoát nước, đặt 

ống thoát nước đúc sẵn trên một tấm 

màng bitum đã chuẩn bị trước, có kích 

thước đủ lớn để chứa mặt bích cống 

thoát nước đúc sẵn ít nhất 10 cm ở mỗi 

bên.

Ÿ Ở phía dưới của mặt bích của cửa xả 

được trát một lớp PRATIKO MASTIC để 

gắn kết cửa thoát nước trên miếng 

màng được đặt trước đó.

Ÿ Đối với ứng dụng của tấm cách nhiệt, 

PRATIKO MASTIC được trát bằng bay ở 

4 góc và ở giữa của tấm cách nhiệt. 

Ngay sau khi được trát matit, tấm cách 

nhiệt được ép xuống với lực đủ mạnh 

lên khu vực cần che phủ và cách nhiệt. 

Đối với loại ứng dụng điểm này, mức 
2tiêu thụ là 500g/m . Điều quan trọng là 

không được thi công ở nhiệt độ dưới + 

5°C. Trong quá trình thi công, cần phải 

tránh nhiệt độ khắc nghiệt (quá lạnh 

hoặc quá nóng) và những ngày có điều 

kiện thời tiết bất lợi.

Mô tả

PRATIKO MASTIC là một matit bitum linh 

hoạt được gia cố bằng sợi tổng hợp, sau 

khi khô tạo thành một lớp nhựa hóa dẻo có 

độ bám dính hoàn hảo.

PRATIKO MASTIC có độ bám dính và độ 

bền hoàn hảo trên bề mặt bitum, tấm mạ 

kẽm, tấm kim loại mịn và tôn, bê tông, xi 

măng sợi, v.v ... không đổi theo thời gian. 

Sản phẩm có khả năng chống lão hóa, tia 

U.V và tác hại của khí quyển hoàn hảo.

PRATIKO MASTIC cũng có thể được ứng 

dụng ở nhiệt độ dưới + 0°C, trên bề mặt hơi 

ẩm ướt và tương thích với tất cả các loại 

màng bitum.

PRATIKO MASTIC là một matit bitum được 

phát triển đặc biệt để sử dụng cùng với 

màng bitum polymer gia cố kép để bịt kín 

các vị trí trên mái nhà như các chi tiết, 

đường bao, các chi tiết nhô ra, v.v.

Hơn nữa, PRATIKO MASTIC đặc biệt thích 

ứng với các tấm cách nhiệt hữu cơ, vô cơ & 

polyurethane.

Thi công và khuyến nghị

Ÿ Bề mặt ứng dụng phải sạch, không 

bám dầu, mỡ và phải khô. Các vết nứt 

và vết rạn chân chim có thể được sửa 

chữa bằng một lớp PRATIKO MASTIC 

duy nhất, đối với các vết nứt lớn hơn và 

sâu hơn, nên sử dụng vải polyester gia 

cố giữa hai lớp PRATIKO MASTIC.

Ÿ Nếu hình thành bong bóng cần phải 

được cắt chéo, mở và để khô; sau đó 

chúng nên được gắn kín bằng hai lớp 

phủ matit được gia cố bằng vải 

polyester hoặc lưới sợi thủy tinh.

Ÿ Khi ứng dụng xung quanh các chi tiết, 

nên dùng dao hoặc bay miết nhẹ đều 

PRATIKO MASTIC để tăng độ đồng đều 

vật liệu. 

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi các giá trị danh 
nghĩa mà không cần thông báo trước hoặc tư vấn. Thông tin trong 
bảng dữ liệu này dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi 
không thể chịu trách nhiệm cho việc sử dụng sản phẩm không 
chính xác.
Khách hàng phải lựa chọn theo trách nhiệm của mình một sản 
phẩm phù hợp với mục đích sử dụng.

Lĩnh vực ứng dụng

PRATIKO MASTIC có thể được sử dụng 

trong một loạt các ứng dụng, ví dụ: sửa 

chữa các vết nứt, vết cắt và bong bóng có 

thể xảy ra trên lớp chống thấm; bịt kín các 

chi tiết (cửa thoát nước, lỗ thông hơi, ống 

thoát nước, ống khói, góc, v.v.), gia cố mối 

nối và các điểm yếu của màng bitum, bịt 

kín các lỗ đinh ghim và gắn phào bitum.
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