
Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu.
Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Epoxygrip.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer : 800 000239

Bitu-mend®

Bitumiczna zaprawa naprawcza

Szybka naprawa nierówności w asfalcie i betonie.
Watco Bitu-Mend jest wytrzymałą masą naprawczą na bazie bitumu do stosowania 
na zewnętrznych powierzchniach dziurawego asfaltu i betonu.
Naprawione powierzchnie za pomocą Watco Bitu-Mend są gotowe do 
natychmiastowego użycia do ruchu.
Watco Bitu-Mend jest nakładany jako miękki, elastyczny materiał, który stopniowo 
twardnieje w miarę upływu czasu od nałożenia. Naprawiona nawierzchnia może 
być natychmiast użytkowana przez samochody. 

Obszary zastosowań:
•  Idealny do łatania dziur w jezdniach, 
parkingach, dokach załadunkowych, 
ścieżkach, lotniskach itp.
•  Do napraw asfaltu i betonu

Cechy Produktu:
•   Tworzy zwartą, twardą powierzchnię, 

odporną na ruch pojazdów i pieszych. 
•   Możliwość natychmiastowego 

przejazdu po naprawach 
•   Łatwy w użyciu
•   Wytrzymuje duże natężenie ruchu
•   Zawiera łatwy w użyciu podkład
•   Nadaje się do otworów o głębokości 

od 10 mm do 75 mm

Karta Techniczna Produktu

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen:  800 000239 www.watco.pl E-mail: sales@watco.pl

Łatwy w użyciu produkt 
do naprawy dziur w 
nawierzchni

Kolory 

Czarny

Próbki są dostępne na życzenie.
Dokładamy wszelkich starań, aby przedstawić dokładnie kolory próbek, jednak nie możemy 
zagwarantować, że odzwierciedlają one rzeczywiste kolory oferowanych produktów.



Bitu-mend®

Bitumiczna zaprawa naprawcza

Karta Techniczna Produktu

Specyfikacja

Skład Kruszywo polerowane wraz z płynnym spoiwem na bazie bitumu oraz żywic i środków klejących

Liczba Komponentów 1 x Podkład
1 x Watco Bitu-Mend

Kolor Czarny

Zastosowanie Wewnętrzne /
Zewnętrzne

Stalowa kielnia lub szpachla  

Narzędzia do aplikacji Łopata ręczna, ubijak

Odpowiednie dla Betonu, piasku & cementu, asfaltu 

Wielkość opakowania 25kg

Utwardzanie 0,5 m² przy grubości 25 mm. Watco Bitu-Mend może być nakładany do grubości 75 mm.

Okres przechowywania  24 miesiące w nieotwartych pojemnikach

Przechowywanie Po użyciu szczelnie zamknąć pokrywę pojemnika. Przechowywać w ciepłym miejscu. Nie dopuścić do 
zamarznięcia.

Zasady Bezpieczeństwa Wszystkie etykiety produktów zawierają ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dostępne są 
szczegółowe Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznych. Podczas nakładania i utwardzania należy 
usunąć z otoczenia produkty spożywcze.
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Bitu-mend®

Bitumiczna zaprawa naprawcza

Przygotowanie & Aplikacja 
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Usunąć kurz, wodę, tłuszcz itp. z powierzchni. 

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych MSDS jest dostępna dla produktu. 

Wylać podkład na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą pędzla. Do otworu należy wsypać lub 
wkopać łopatą taką ilość materiału, aby go nieco przepełnić, a następnie ubić tylną częścią łopaty lub ubijaka.

Przygotowanie Powierzchni

Bezpieczeństwo

Aplikacja
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