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InfraRoad 
Bitugrund

Typ och egenskaper InfraRoad Bitugrund är en lösningsmedelshaltig polymerbitumen på sprayburk.
 Ökar vidhäftningen mellan asfalt och andra material.

Användningsområden InfraRoad Bitugrund används för grundning och bättre limning vid lagning och potthål-
slagning med InfraRoad Coldasphalt, InfraRoad Reaktiv och InfraRoad Mastic.

Dina fördelar • Grundning och limning i en och samma produkt
 • Enklaste hantering utan extra verktyg såsom pensel, borste eller rulle
 • Ingen verktygsrengöring
 • Lönsam då lagningen håller längre
 • Mycket god vidhäftning och bindkraft 
 • Snabb torkning, ca. 3-5 minuter avluftningstid

Kortfattade produktdata Typ lim, aerosol, lösningsmedelshaltig
 Bas syntetisk kautschuk och kolvätehartser
 Färg ljusbeige
 Densitet vid 20ºC 0,70 g/cm³
 Konsistens sprejfärdig
 Applicering sprayburk (spraya bara nedåt) arbetstempera 

 tur minst + 5 °C
 Bearbetningstemperatur min. +5ºC
 Lagring förvaras torrt, produkten är ej frostkänslig
 Hållbarhet 12 månader i originalförpackning 
  Förvaras ej i närhet av gnistkällor,
  antändningsrisk!

Bearbetning Underlaget skall vara torrt, rent och fettfritt. Lösa föremål skall avlägsnas innan 
primern appliceras. Produkten skall före bearbetning förvaras i rumstemperatur och 
burken skall skakas grundligt 1 minut. InfraRoad Bitugrund sprutas med ett avstånd 
på 25 cm jämnt på underlaget genom att trycka på ventilen. Spruta endast nedåt! Om 
ventilen hålls uppåt avviker enbart drivgasen. Detta kan leda till att burken inte kan 
tömmas helt. Efterföljande arbeten får inte påbörjas förrän primern är helt genomtorr.

Förbrukning Burkens innehåll räcker till cirka 12 m2 fogningsyta.

Leveransformat 600 ml – sprayburk   12 burkar per kartong

Bitumenklister på sprayburk
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Lagring InfraRoad Bitugrund kan förvaras i 12 månader. Produkten är ej frostkänslig.
 Undvik direkt solljus.

Hälso-, arbets- – förvaras inte i närheten av födoämnen; ät, drick eller rök inte under arbetet; 
och brandskydd    följ grundläggande hygienregler.
 – undvik inhalering av ångor och aerosoler; vid arbete i slutna utrymmen skall 
    tillfredsställande ventilation säkerställas
 – lättantändligt enligt Betr.-SchV; skyddas för solljus och temperaturer över 50ºC 
 – riskbestämmande komponent för etikettering: kolväteblandning (testbensin) med    
    tryckgaser (propan/butan)

 Övriga anvisningar, se säkerhetsdatabladet

Avfallshantering Burken måste vara helt tom när den lämnas för återvinning.

Anmärkning Detta informationsblad ersätter all tidigare information om denna produkt. Den tidi-
gare informationen gäller således inte längre.

 Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta dock 
att avvikelser från det i informationsbladet angivna arbetssättet kan vara nödvändiga 
beroende på byggprojektets tillstånd. Om ingenting fastställts i separata avtal är 
informationen i informationsbladet inte bindande och utgör inte heller en överenskom-
melse om produktens beskaffenhet.

 Vi förbehåller oss rätten till att när som helst utföra ändringar av i detta informations-
blad förekommande information.


