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Bruksanvisning för Bitumenlösningar och Takmassa/Bitumenfärg
KERABIT 20/85
Kerabit BIL 20/85 Bitumenlösning / Asfaltprimer som stryks på kall, är lätt att stryka ut och är snabbtorkande. Den
används för förbestrykning av ytor som ska isoleras. Underbyggnaden, t.ex. betonggjutningen, måste vara torr så att
fuktigheten i konstruktionen inte gör så att bitumenlösningen lossnar. Bitumenlösningen BIL 20/85 bildar en bra grund
för isoleringsbestrykning som görs med varmasfalt eller med bitumenlösningen Kerabit BIL 105/85. Rör om innan
användning. Produkten får inte användas i inomhusutrymmen.
Arbetsanvisning: Ytorna, som rengjorts från smuts, lösa ytdelar och damm, bestryks en gång med bitumenlösningen
BIL 20/85. Bestrykningen utförs enklast genom att använda en relativt stor pensel eller en tjärborste.
Torktid 2 - 3 timmar vid en temperatur på + 20 °C. Åtgång 0,1 - 0,2 l/m².
Temperaturen, ytans jämnhet och den bestrukna lösningsmängden påverkar torktiden och åtgången. Se till att
ventileringen är tillräcklig.

KERABIT 105/85
Bitumenlösningen Kerabit BIL 105/85 används för fuktisolering av betongytor. Bitumenlösningen är svart till färgen.
Bitumenlösningen Kerabit BIL 105/85 är lätt att bestryka vid normal temperatur (+ 20 °C), men för insprutning måste
man först värma den i t.ex. vattenbad. Rör om innan användning. Produkten får inte användas i inomhusutrymmen.
Arbetsanvisning: Ytan som ska behandlas måste vara så torr och ren (betongytor förbehandlas med
bitumenlösningen BIL 20/85). Bestrykningen utförs enklast genom att använda en relativt stor pensel eller en
tjärborste.
Torktid: 3 - 4 timmar vid en temperatur på +20 °C. Åtgång: 0,3 – 0,5 l/m².
Temperaturen, ytans jämnhet och den bestrukna lösningsmängden påverkar torktiden och åtgången. Se till att
ventileringen är tillräcklig.

KERABIT TAKMASSA/BITUMENFÄRG
Kerabit Takmassa/Bitumenfärg är en svart, matt skyddsfärg för underhåll av bitumentak. Torktid 3-4 timmar vid en temperatur
på +20 °C. Arbetstemperatur +5…+25 °C. Takmassan förtunnas inte. Blandas väl före och under arbetets gång. Om det behövs
flera burkar för att behandla en större yta, bör all bitumenfärg/takmassa blandas i en större burk för att undvika färgnyanser.
Rengör arbetsredskapen med lackbensin/alifatnafta.
Rengör ytan från damm, smuts och lösa partiklar. Reparera eventuella hål med Kerabit Taklim/Asfaltkitt och/eller takfilt och täta
genomföringarna. Det rekommenderas att tidigare obehandlade bitumentak stryks med Kerabit 20/85 bitumenlösning 2- 4 dygn
innan behandlingen med Takmassa. Låt bitumenlösningen torka helt innan ny behandling. Strykning utförs med pensel eller
borste. Åtgång för bitumentak 0,5 - 0,7 l/m². För bästa resultat rekommenderas att ytan stryks 2 gånger.
Obs! Beroende på väderförhållandena kan det efter bestrykningen av ytbeläggningen förekomma brun fläckighet som
försvinner inom några veckor.
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