
Giskod: BBP 20 
Bitumenmassa, aromatarm,lösningsmedelhaltig 

Vattenfaroklass:WGK  2 
vattenfarlig 

 
 
 

30 Liter  
 

Bearbetning: Bitumen-silopåstrykning levereras 
användningsfärdig och målas underifrån och uppåt, 
rullas eller sprutas med airlessapparat. Underlaget 
måste vara bärkraftigt, får inte vara mjöligt eller sandigt 
och måste vara rent och torrt, Skador skall bättras på. 
Glatta, tjocka betongytor skal l  ovi l lkorl igen sl ipas av 
(sandblästring) eller avsyras (utspädd saltsyra). Tvätta av 
ordentligt! Glätta inte putsade väggytor, utan gnid av. 
Förutsättning för efterföljande påstrykning är en väl 
vidhäftande yta. Slipade väggar/golv passar inte för en 
påstrykning. 

Vid nya silos skall man lägga på en Silo-Bitumen-
förpåstrykning, därefter följer 3 påstrykningar med Bitumen-
silopåstrykningar. 

Vid silos för bio-gasanläggningar rekommenderas att 
efter förpåstrykningen lägga på en 3-faldig påstrykning 
med Bitumen-silopåstrykning med bitumenhärdare. 

Redan målade silos skall rengöras porfritt. För en årlig 
efterpåstrykning räcker det som regel med en 
efterpåstrykning. Låt varje påstrykning torka ordentligt 
(minst 24 timmar). För påfyllning av silon vänta minst 10-14 
dagar. Den optimala bearbetningstemperaturen är +15° till 
+25°C. För hög värme och solstrålning kan leda till  
blåsbildning. Vid kyla blir påstrykningen trögflytande. Vid 
otillräcklig ventilation i slutna utrymmen eller i behållare 
skall man använda en andningsskyddsapparat. Beakta väsentligt 
längre torkningstider. (Tvångsventilation nödvändigt). 
Använd bara i utomhusområde . 

Beakta DIN-normer samt tillämpliga föreskrifter, särskilt 
uppgifter och säkerhetsåtgärder från BG-Bau, -
yrkesammanslutning för byggnadsbranschen - skall 
iakttas vid hantering av lösningsmedelshaltiga 
påstrykningsmedel. 

 

Bitumen-
silopåstrykning  

vägglack  
Lösningsmedelshaltig påstrykning på basis av spec. hårdbitumen . 

Fenol och PCB-fri. Tål höga temperaturer.   
Efter torkning lukt- och smakfri. 

Universell skyddspåstrykning för silos, potatissyragropar, dricksvattenbehållare, 
gödselgropar, gropar för flytande gödsel etc.  Använd endast för 

väggpåstrykning . 
Förbrukningen per påstrykning beror på underlagets beskaffenhet 200-300m l/m2• 
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Innehåller: Nafta (mineralolja) 

 
 

Faroanvisning:  
R 10 Brandfarligt 
R 37 Irriterar andningsorganen 
R 52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, 
kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. 
R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 
hudsprickor 
R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 
omtöcknad 

Säkerhetsråd: 
S 2 Förvaras oåtkomligt för barn  
S 9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad 
plats 
S 16  Förvaras åtskilt från antändningskällor  
S 23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/aerosol 
S 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen 
S 51 Sörj för god ventilation  
S 60 Detta material och dess behållare skall 
tas om hand som farligt avfall 

 

ChemVOCFarbV:  
Produktkategori ” g avspärrande 
Grundpåstrykningsämnen” 
Gränsvärde enligt bilaga: Il 350g/I 
Produkten innehåller max 350 g/I 


