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Inteligentné stavebné hmoty 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bitúmenová stierka s obsahom rozpúšťadiel na utesnenie 
trhlín na asfaltových pásoch a uzatváranie dutín, prasklín 
a pod. Na vonkajšie použitie. 

 
POUŽITIE 

• na opravy netesností na bitúmenových a plechových 
strechách 

• na sanáciu starých asfaltových pásov 

• na utesnenie prasklín, pripojovacích škár muriva, 
kaverien a pod.  

• na stierkovanie a utesnenie naspájania strešných 
škár, ventilátorov, vtokov a iných prestupov a pod. 

• na vonkajšie použitie 
   

 
KVALITA & BEZPEČNOSŤ: 

• izolačná stierka s obsahom rozpúšťadiel 

• základ materiálu je bitúmen 

• s prídavkom polymérov 

• podlieha kontrolám kvality 
 

 

 
VLASTNOSTI 
• obsahuje rozpúšťadlá 
• ihneď na použitie 
• odolná voči zriedeným kyselinám, alkáliám, 

priemyselným plynom a soľným roztokom 

PODKLAD: 
Podklad musí byť nosný, so suchým povrchom, čistý a bez 
prachu alebo iných separačných vrstiev. Vo fáze aplikácie a 
schnutia nesmie medzi podklad a stierku preniknúť voda. 
Voľné časti odstráňte. Nesmie prísť do kontaktu s 
expandovaným a extrudovaným polystyrénom. 

• vysoko odolná voči klimatickým podmienkam    
• s vysokou odolnosťou proti UV žiareniu 

 
 

BSM Bitúmenová opravná stierka 

Technické informácie 

Materiálová báza: bitúmen 

Teplota pri spracovaní:  5 °C až +35 °C 

Konzistencia: pastovitá 

Spotreba: cca 1,2 kg/m2
 podľa hrúbky vrstvy 

Teplotná odolnosť: -20 °C až +100 °C 

Odolnosť voči dažďu: po cca 3 h 

Doba schnutia: cca 24 h 

Skladovanie: v suchu, nesmie zmrznúť 

Spôsob dodania: plechové nádoby 1; 5 alebo 10 kg 

Farba: čierna 
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BSM Bitúmenová opravná stierka 

 

 
 

SPRACOVANIE: 

Bitúmenovú stierku BSM nanášajte v požadovanej hrúbke 
špachtľou na pripravený podklad. Základný náter nie je nutný.  

Pri vrstve presahujúcej hr. 4 mm je nutné pracovať vo 
viacerých vrstvách. Pred aplikáciou ďalšej vrstvy je nutné 
každú vrstvu nechať (cca 24 hod.) preschnúť. Možno tiež 
vykonať vystuženie formou armovacej sieťoviny vloženej do 
stierky. 

 
Ak sa pri strešných sanáciách na starých asfaltových pásoch 
nachádzajú bubliny, je nutné tieto rozrezať do kríža a pásy 
sklopiť späť. Podklad, na ktorý nanášate bitúmenovú stierku, 
musí byť suchý. Nakoniec pásy zatlačte do hmoty a 
sanované miesto ešte raz prestierkujte. 

 
Bitúmenovú stierku je nutné chrániť pred prudkým vysušením 
a nepriaznivými poveternostnými vplyvmi (mráz, dážď a 
pod.). 
Stierku nespracovávajte pri teplote vzduchu a podkladu 
nižšej ako +5 °C. 

 
 

 
SPOTREBA: 

Na každý mm hrúbky vrstvy je potrebné cca 1,2 kg/m2 . 
 

 

 
SKLADOVANIE: 

Nádoby skladujte tesne uzavreté a v suchu. Nesmie zmrznúť. 
 

 

 
SPÔSOB DODANIA: 

Plechové nádoby s objemom 1 kg, 5 kg a 10 kg. 
 

 

 
POKYN: 

Technické údaje sa vzťahujú na 20 °C, pri 60% relatívnej 
vlhkosti vzduchu. 

 
Táto stierka obsahuje horľavé rozpúšťadlá. Uistite sa, že je 
počas spracovania zabezpečené dostatočné vetranie. 
Zabráňte intenzívnemu vdychovaniu výparov. 
 
 Zabráňte vniknutiu do kanalizácie alebo podzemných vôd. 
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BSM Bitúmenová stierka 

 

 

 
 
 
 
 

Uvedené informácie sú založené na základe 
rozsiahlych skúšok a praktických skúseností. 
Nemožno ich použiť na každú aplikáciu. V 
prípade potreby odporúčame vykonať 
aplikačné testy. Za účelom ďalšieho rozvoja 
sú technické zmeny vyhradené. V ostatnom 
platia naše Všeobecné obchodné podmienky. 

 
stav: Jún 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ďalšie informácie získate na: 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853 
info@quick-mix.de 
Havarijní číslo: +49 551 19 240 

BSM Bitúmenová opravná stierka 


