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   STYRBIT 2000 
   Rubber - bitumen dispersie massa, lijm voor isolatieplaten en waterdichting 

 
Karakteristieken:	 	 Hooggemodifieerde	rubber-bitumen	massa	in	de	vorm	van	een	pasta	met	een	uitstekende	hechting	op	beton,	 
   gemetste muren, hout, gips-kartonplaten, … . Dankzij zijn thixotrope eigenschappen laat het zich aanbrengen  
   op ondergronden met een gecompliceerde vorm of val, de massa glijd niet af op verticale ondergronden.  
   De aangebrachte massa, na droging, is compact, dicht en uitzonderlijk elasto-plastisch, laat toe om scheuren 
   tot 5 mm te niveleren op de ondergrond. Is veilig bij het gebruik, bevat geen organische verdunners. 
   STYRBIT 2000 kan gebruikt worden bij rechtstreekse aanraking met isolatieplaten. Kan gebruikt worden buiten  
   alsook in kelders, garages, balkons, terrassen , enz...
 
Doel:   Als waterdichting bij ondervloeren op terrassen, balkons, kelders, garages , ondergronden met 
   onregelmatige oppervlakken, alsook voor het bekomen van een blijvende waterdichting tegenover 
   ondergrondse vochtige delen van een gebouw ( funderingen , ondergronds metselwerk,…).  
   Het verlijmen van isoplatieplaten op de ondergrond.
 
Technische	specificaties	 Kleur	:	zwart 
en voorschriften:  Droge residu : +/- 60 % 
   Gebruikstemperatuur (lucht,ondergrond,materiaal) : van +5 ° C tot +30 ° C 
   Dikte van de aangebrachte laag : tot 2 mm 
   Aantal lagen : 2 – 4 
   Droogtijd : 3 – 5 dagen als waterdichting; tot 14 dagen bij gebruik als lijm 
   Verbruik : waterdichting: +/- 1,2 kg/m² / mm laagdikte 
   Verlijmen van isolatieplaten : 0,8 tot 2 kg / m² . (puntverlijming)
 
Voorbereiding van de  Ondergrond mag niet bevroren of verouderd zijn. Moet vrij zijn van losse delen , stofvrij , scherpe 
ondergrond:  uitsteeksels en kanten. Scheuren en andere onvolmaaktheden op de ondergrond dienen eerst afgewerkt en  
   gedicht te worden gebruik makend van een minerale mortel. Eventueel ondergrond primeren met behulp van  
   een primeroplossing Asfaltbit. Verdun met water In een verhouding 1:9.
 
Voorbereiding van het  Product , na opening van de verpakking , mengen met behulp van een menger op laag toerental. 
product:
 
Gebruik als   Nadat de ondergrond is voorbereid en de primeroplossing droog is brengen we de massa aan met behulp van  
waterdichting:  een troffel of truweel steeds ervoor zorgend dat men een gelijke dikte aanbrengt (+/- 1 mm ). Dikte kan men  
   controleren door het verbruik / m² van de aangebrachte massa te controleren. Massa wordt altijd minimum in  
   2 lagen opgelegd waarbij de tweede laag In loodrechte richting t.o.v. de eerste laag gelegd wordt. Dit laat toe  
   de fouten en de onnauwkeurigheden te elimineren. Elke volgende laag brengen we aan na een goede droging  
   van de aangebrachte lagen (1 mm aangebrachte laag droogt 24 h bij een temperatur van 23 ° C)
 
Verlijmen van   Het verlijmen beginnen we vanaf de grond. Styrbit 2000 brengen we aan in de vorm van ‘dots’ op de isolatie- 
isolatieplaten:  plaat ( van 8 tot 10 ‘dots’ op een plaat van 0,5 m²) en drukkend d.m.v. een roterende beweging brengen we de  
   plaat aan op de ondergrond. De bindingstijd is afhankelijk van de weersomstandigheden en bedraagd  
   14 dagen. 
   OPGELET: De technische gegevens en informatie over de gebruiksaanwijzing zijn opgegeven voor een 
   temperatur van 23 ° C ± 2 ° C en een luchtvochtigheid van 55 – 60 %. Bij andere omstandigheden kan 
   de droogtijd verschillen.
 
Kuisen van het  Met water , na droging met een organische verdunner. 
gereedschap:
 
Verpakking:  Emmers van 9 en 18 kg.

Opslag:   In originele , ongeschonden , hermetisch afgesloten verpakking opgeslagen in een droge ruimte (temp van  
   +5 ° C tot + 30 ° C). Verwerking van het product 12 maanden na productiedatum. 
   Product beveiligen tegen vorst. 
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   STYRBIT 2000 
   Rubber - bitumen dispersie massa, lijm voor isolatieplaten en waterdichting 

 
Waarschuwing:  Product verwijderd houden van kinderen. Bij aanraking met de ogen , deze met een grote hoeveelheid  
   stromend water wassen en een dokter raadplegen. De producent is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan  
   bij verkeerd gebruik of tegenstrijdig de toepassing van het product.
 
Referentie document: PN – B 24006 : 1997 Massa asfalt – rubber
 
Algemene	aanwijzingen:	 Deze	fiche	vervangt	alle	vorige	versies. 
	 	 	 De	gegevens	vermeld	in	deze	technische	fiche	weerspiegelen	onze	huidige	kennis	en	praktijkervaring.	Het	zijn	 
   slechts algemene aanwijzingen. De producent is niet aansprakelijk voor de uitvoering en het gebruik.  
	 	 	 Er	kunnen	verschillen	en	specifieke	gebruiksomstandigheden	optreden. 
   Het product moet conform de nodige technische kennis en veiligheidsregels worden toegepast. 
   Contact met de huid vermijden. Ogen beschermen. In geval van contact met de ogen, de ogen overvloedig  
   met schoon water afspoelen en een arts raadplegen. Het gebruik van handschoenen, veiligheidsbril en  
   beschermende kledij is aanbevolen.


