
 

 
 
DOBAU® - SP 
Pluoštu sutvirtinta bituminė glaisto masė, kurios sudėtyje yra tirpiklių 
 
Naudojimas: 
Glaisto masė skirta plyšiams, siūlėms ir pan. taisyti, ir židinių bei mūrinių sienų jungtims, pralaužimams ir pan. sandarinti. 

Savybės: 
DOBAU® - SP pasižymi šiomis savybėmis: 
• paruošta naudoti, 
• atspari mechaniniam poveikiui, 
• labai greitai kietėjanti, 
• nesutrūkinėja paveikus šalčiui, 
• esant karščio poveikiui nesiformuoja nutekėjimai. 
Apdorojimo nurodymai: 

Oro sąlygos: 
Apdorojant DOBAU® - SP masę, statybinės konstrukcijos paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C. Reikia 
vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio apdorojimo ir džiūvimo ciklo metu. 

Pagrindas ir formavimas: 
Paviršius, kuris padengiamas glaisto mase, turi būti sausas, neriebus ir be birių dangos likučių. Prieš apdorojimą, DOBAU® - SP 
reikia išmaišyti iki vientisos masės. Paviršius DOBAU® - SP mase padengiamas naudojant mentę, glaistyklę arba paviršiaus 
lyginimo įrankį. Bendrojo sluoksnio storis kiekvieno darbo etapo metu gali būti iki 10 mm. 

Teorinės medžiagos sąnaudos: 
1 mm sauso sluoksnio storio sunaudojama apie 1,3 kg/m2   

Laikymas: 
Neatidaryta originali DOBAU® - SP pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 12 mėnesių. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia 
vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio. 

Pakuotė: 
5 l ir 10 l pakuotė 

Valymo priemonės: 
įprasti tirpikliai arba benzinas; esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.  

Techniniai duomenys: 
Konsistencija: pastos konsistencijos 
Rišiklio rūšis: bitumas 
Tirpiklio rūšis: vaitspiritas 
Kietosios medžiagos masės dalis (DIN 53 215): apie 78 % 
Pliūpsnio temperatūra ( DIN 53 213): apie 45 °C 
Minkštėjimo taškas (DIN 52 011): apie 95 °C 
Atsparumas šilumai esant 70 °C (AIB): nesiformuoja nutekėjimai 
Atsparumas šalčiui esant 4 °C (AIB): lenkiant jokių įtrūkimų 
Nepralaidumas vandeniui (0,2 bar, 8 h, AIB): sandarus 

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo sąlygoms. 
Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti, ir ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei turėsite specifinių klausimų 
dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“. 
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