


Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje 

niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą 

ważność.

Sposób stosowania:

BITFLEX QUICK SPRAY jest nanoszony mechanicznie za pomocą urządzenia do rozpylania bezpowietrznego. Proces aplikacji

wykonywany jest poprzez podawanie dwóch składników: dyspersyjnej masy bitumiczno-kauczukowej oraz koagulantu do dwóch 

obwodów składających się z elastycznych, wysokociśnieniowych węży. Węże są połączone z podwójnym rozpylaczem, na końcu 

którego zamocowane są dwie stożkowe dysze. Dzięki specyficznej formie otworów wyjściowych dysz, składniki BITFLEX QUICK 

SPRAY „na wyjściu” przyjmują formę płaskich stożkowatych strumieni, mieszają się w powietrzu i następuje natychmiastowa 

deemulgacja emulsji (rozdzielenie emulsji poprzez łączenie się drobnych cząsteczek). Trafiając na podłoże cząsteczki bitumu 

i kauczuku tworzą jednorodną membranę. Po oddzieleniu wody technologicznej materiał uzyskuje właściwości hydroizolacji 

bezspoinowej typu PMBC (grubowarstwowej powłoki bitumicznej). Powłoka powinna być chroniona przed uszkodzeniami 

mechanicznymi np. geowłókniną, folią HDPE lub twardymi płytami polistyrenowymi (dobór zabezpieczenia zależny jest od rodzaju 

konstrukcji, w razie wątpliwości skontaktuj się z Działem Technicznym). 

Przygotowanie podłoża:

Przed nałożeniem BITFLEX QUICK SPRAY należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 

krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Podłoże musi być czyste, suche, niezmrożone, nośne, równe, 

wolne od raków  i rozwartych rys, zadziorów, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszających przywieranie. Krawędzie 

zewnętrzne należy sfazować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyokrąglenia). Działka robocza 

wykonanej powłoki musi się kończyć, bądź zaczynać poza krawędzią wklęsłą lub wypukłą.

Przy murze pełnospoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyrównawczego, poza sytuacją, gdy mamy do czynienia z wodą pod 

ciśnieniem lub zalegającą wodą opadową (izolacja przeciwwodna). Wtedy należy wykonać cementowy tynk wyrównawczy. 

Ewentualne ubytki w podłożu betonowym zaleca się wypełnić zaprawami naprawczymi PCC: IZOHAN RENOBUD R-103 lub IZOHAN 

RENOBUD R-105.

Podłoża krytyczne, o zmniejszonej nasiąkliwości, zaleca się zagruntować samą emulsją anionową (bez koagulantu).

Nie zaleca się stosowania BITFLEX QUICK SPRAY na elementach budowli narażonych na negatywne ciśnienie wody gdyż może to 

doprowadzić do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia się na niej pęcherzy. W miejscach gdzie spodziewane jest występowanie 

takiego ciśnienia wody należy wykonać uszczelnienie za pomocą IZOHAN EKO 1K.

Uwagi:

Nie należy stosować do materiałów smołowych.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury 

i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg 

schnięcia. W przypadku silnego nasłonecznienia, podczas wykonywania robót izolacyjnych, należy stosować odpowiednie 

zacienienia. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala 

od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić przed 

zaschnięciem preparatu – wodą, po zaschnięciu – rozpuszczalnikami benzynowymi.

Przechowywanie:

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy od daty produkcji. W suchym  pomieszczeniu, 

w temperaturze od +5°C do +25°C.
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