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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

TTP PRO S-BITUM SPRAY

SBS

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

TTP PRO S-BITUM SPRAY to najnowszej generacji, szybka i 
łatwa w użyciu, bitumiczna powłoka ochronno-uszczelniająca w 
sprayu. TTP PRO S-BITUM SPRAY przeznaczony jest do 
ochrony różnego typu powierzchni ( metal, aluminium, stal 
ocynkowana, PCV, beton, bitumiczne pokryciach dachowe, 
powierzchnie winylowe, włókno szklane i wiele innych), oraz 
wypełniania i uszczelniania w nich przecieków i pęknięć. Jest 
bardzo elastyczny i w 100% wodoodporny. Natychmiastowo 
uszczelnia wszystkie przecieki i pęknięcia, może być nanoszony 
na mokre powierzchnie. TTP PRO S-BITUM SPRAY jest 
dostępny w wygodnym 400 ml opakowaniu, zapewnia łatwą 
aplikację i szybko wysycha. Daje pełną wodoszczelność, jest 
idealny do wykonywania napraw i konserwacji wszędzie tam, 
gdzie wymagane jest szybkie, trwałe i skuteczne działanie.

Postać: aerozol
Kolor: czarny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura zapłonu: 365°C
Prężność par w 20°C: 8300 hPa
Gęstość w 20°C: 1,09 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki

TTP PRO S-BITUM SPRAY stosuje się indywidualnie oraz jako 
uzupełnienie POWER PRO-ROOF przy pracach dekarskich, 
zabezpieczeniu: fundamentów, konstrukcji betonowych, 
umieszczonych pod ziemią konstrukcji stalowych, tarasów 
przed przeciekaniem, itp. Wykazuje również dużą skuteczność 
jako ochrona przed korozją rurociągów, konstrukcji 
podziemnych i naziemnych, podwozi samochodów. Doskonale 
sprawdza się przy naprawie i uszczelnianiu pęknięć w dachach, 
rynnach, rurach itp. Może być nanoszony na większość 
materiałów stosowanych w budownictwie, takich jak: cegła, 
beton, materiały ceramiczne, drewno, miedź, ołów, blachy 
stalowe ocynkowane, materiały izolacyjne, polichlorek winylu, 
poliestry oraz na wszelkiego typu materiały używane do pokryć 
dachowych.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                Nazwa                      Opakowanie                    Rodzaj
SBS             TTP PRO S-BITUM SPRAY   aerozol 400 ml        ochrona powierzchni

S-BITUM
SPRAY

NAJNOWSZEJ GENERACJI
OCHRONNA POWŁOKA

USZCZELNIAJĄCA W SPRAYU

Powstrzymuje korozję i zatrzymuje penetrację wody

Odporny na działanie soli i czynników atmosferycznych
Nie spływa z powierzchni, pozostaje zawsze elastyczny

Przylega do materiałów, takich jak: cegła, beton, ceramika, drewno, 
miedź, ołów, blachy stalowe ocynkowane, materiały izolacyjne, PCV itp.
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