
 

1 
 

Bertec BVBA – Tulpenstraat 3 – B 9810 Eke-Nazareth  +32 9 380 38 85 
info@bertec.be  www.bertec.be 

Bitumphalt 

 

 

 

Algemeen 

Bitumphalt is een één-component bitumen afdichtingskit geschikt voor afdichtingen en reparaties. 

Toepassingen 

• Hecht op vochtige ondergronden. 

• Vormt na uitharden een plasto-elastisch materiaal. 

• Goede hechting zonder primer op de meeste ondergronden zoals aluminium, zink, koper, beton, baksteen, 

pleisterwerk, hout, gegalvaniseerd staal, bitumineuze ondergronden. 

Verwerkingsvoorschriften 

Verwerken bij een temperatuur tussen + 5 °C en + 35 °C. De ondergrond moet schoon, droog, stof– en vetvrij zijn. 

De ondergrond ontdoen van loszittende delen. Metalen ontvetten met Alu Cleaner. Aanbrengen op een vochtige 

ondergrond is mogelijk. Wij raden aan om vooraf testen uit te voeren op hechting en compatibiliteit.   

Beperkingen 

• Niet geschikt voor continue waterbelasting. 

• Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, PMMA, PC, PA. 

• Op ander kunststoffen vooraf de verdraagzaamheid testen. 

Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Zwart LIJMNSHELL452845 5430001782585 12 st/doos 310 ml 
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Houdbaarheid 

Minimaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende verpakking indien bewaard op een droge koele plaats bij een 

temperatuur tussen de + 5 °C en + 25 °C.  

Veiligheidsvoorschriften 

Langdurig contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een arts 

raadplegen. Een veiligheidsfiche is op verzoek beschikbaar. 

Technische gegevens 

 Eenheid Waarde Norm 

Niet uitgeharde kit    

Aard van de kit  Bitumen  

Uitharding  Reactie met luchtvochtigheid  

Huidvorming uur 15 23°C / 55% R.V. 

Dichtheid g / cm³ 1.30 EN ISO 2811 

Standvermogen mm < 3 EN ISO 7390 

Uitgeharde kit    

Vaste stof gehalte % 85  

Temperatuur bestendigheid °C - 20 / + 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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