
 
 

 
 
 
 
 
 

Medžiaga 

Polimerų tirpalas 

 
Forma 

Skaidrus 

 
Tiekiama forma 

Užsakymo Nr. Tiekiama forma Kiekis, 

ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiekis dėžėje 

 
309707 Flakonas 500 12 skardinių 

 
Techniniai duomenys   

 

Savybės Klasifikacija 

 
Bazė sintetinis kaučiukas 

Sistema su tirpikliais 

Nugaravimo laikas esant: +20 °C  maždaug 10 min. 

Nugaravimo laikas esant: +5 °C                          maždaug 20 min. 

Nugaravimo laikas esant: 0 °C                            maždaug 30 min. 

Nugaravimo laikas esant: -5 °C                           maždaug 40 min. 

Nugaravimo laikas esant: -10 °C maždaug 50 min. 

Naudojimo temperatūra nuo -5 °C iki +40 °C 

Atsparumas temperatūrai  nuo -30 °C iki +70 °C 

Tiekiama forma  500 ml aeroz. flakonas 

 

 

ME902 
 
Purškiamas butilo ir 
bitumo gruntas 

Sąnaudos (pgl. pagrindą) esant 4 cm 
pločiui 

maždaug 
50 m 

 

Gruntas taip pat skirtas naudoti kaip rišamoji 
medžiaga 

Snaudos naudojant kaip purškiamus klijus maždaug 100–150 g/m² klijuojamam 
paviršiui 

Laikymo temperatūra  nuo +5 °C iki +25 °C 

Stabilumas laikant  neatidarytą 18 mėn. 

 
Pasiruošimas 

Pagrindas turi būti sausas, ant jo neturi būti dulkių ir 

riebalų. Pašalinkite betono ir cemento apnašų likučius. 

Dažų likučius ir impregnavimo priemones būtina 
pašalinti nuo sukibimo paviršiaus. 

 
Naudojimas 

Gruntas 
 

 
Užpurkškite tolygiai ir kruopščiai ant pagrindo. Galima 

naudoti esant ne žemesnei nei –5 °C temperatūrai. 

Laikykitės minimalios +5 °C laikymo temperatūros ir 

nugaravimo laiko! 

Jei paviršius įgertų daug skysčio, pakartokite minėtą 

veiksmą. Smarkiai įgeriančius arba labai šiurkščius ir 

trupančius pagrindus pirmiausia reikia teptuku 

padengti ME901 butilo ir bitumo gruntu, kuris tiekiamas 

skardinėje. Uždenkite gretimus paviršius ir grindis. 

 
Purškiami klijai 

ir optimaliam sukibimo paviršių paruošimui 

naudojant butilo, bitumo ir lipniąsias juostas, 

pvz., „illbruck ME508“. Taip pat produktą 

galima naudoti kaip purškiamus kontaktinius 

klijus. 

 
Produkto privalumai 
 

 
Purškiamas ir paprastai naudojamas 

Trumpas nugaravimo laikas 

Gerai suklijuoja ir sutvirtina paviršių  

Optimalus sukibimas  

Purškiami klijai lygiems paviršiams 

 

 
Apipurkškite abi sujungiamas dalis ME902 klijais. 

Sujunkite dalis per plėvelės susidarymo laiką (maždaug per 15 min.)  

ir gerai prispauskite vieną prie kitos. 

Reguliuojama 

purškimo galvutė 



 

ME902 
 

Purškiamas butilo ir bitumo gruntas 
 
 
 
 
 

Nurodymai 
 

 
Purškimo atstumas – maždaug 30 cm. 

Prieš apipurkšdami uždenkite nesureagavusias 

PUR putas. Saugokite apipurkštą paviršių nuo 

dulkių, drėgmės ir t. t. 

Geriausias apipurškimo rezultatas ir išeiga užtikrinami produktą laikant 

patalpos temperatūroje. 

Kai darote darbo pertrauką, nuvalykite purškiklio galvutę 

„Illbruck“ pistoletų valikliu suvilgyta šluoste.  

Galima nustatyti 3 purškimo galvutės intensyvumo 

lygmenis, kurie pažymėti ant flakono kakliuko – 

L(ow) (mažas), M(edium) (vidutinis) ir H(igh) 

(didelis) 

 
Valymas 

Iškart nuvalykite purslus. Apklijuokite ir apsaugokite 

gretimus paviršius. 

 
Nurodymas 

ME902 nėra suderinamas su apdailos dangomis. Tirpikliai 

gali suminkštinti dažus, laką ir plastikus. Būtina patikrinti, ar 

produktas suderinamas su šalia esančiomis medžiagomis. 

 
Saugos nurodymas 

Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite 

internete, adresu www.illbruck.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techninė priežiūra 

Jums pageidaujant visada galite susisiekti 

su „tremco illbruck“ technologijų taikymo 

specialistais telefonu 02203 57550-600. 

 
Papildoma informacija 

Čia pateikti tik bendrieji nurodymai. Kadangi nuo mūsų 

nepriklauso naudojimo ir taikymo 

sąlygos ir gali būti naudojama daug skirtingų 

medžiagų, naudotojas pats turi atlikti 

pakankamai bandymų, kad patikrintų, ar 

medžiaga tinkama naudoti konkrečiu atveju. 

Galimi techniniai pakeitimai. Naujausią versiją 

rasite internete, adresu www.illbruck.de. 

 
 
 
 
tremco illbruck GmbH 

Werner-Haepp-Straße 1 

92439 Bodenwöhr 

Vokietija 

Tel. +49 9434 208-0 

Faks. +49 9434 208-230 

 
info.de@tremco-illbruck.com 

www.tremco-illbruck.de 
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