
 

 
DOBAU® - S 
 
Neužpildanti bituminė apsauginė sandarinimo masė, kurios sudėtyje yra tirpiklių 

Naudojimas: 
DOBAU® - S yra dengiamoji masė, skirta stogo lakštams ir kitoms bituminėms stogo konstrukcijoms. Be to, DOBAU® - S mase 
sandarinamos pamato plokštės ir tos statybinės konstrukcijos, kurios liečiasi su žeme, apsaugodama jas nuo dirvožemio drėgmės.  
 
Savybės: 
DOBAU® - S pasižymi šiomis savybėmis: 
• atitinka AIB DS 835 reikalavimus, 
• paruošta naudoti, 
• itin gerai sukibima su bituminiais ir mineraliniais pagrindais, 
• atspari vandeniniams tirpalams, skiestoms rūgštims, druskoms, kalkėms, cementui ir kt., 
• labai greitai kietėjanti, 
• surišantis dulkes. 
Apdorojimo nurodymai: 

Oro sąlygos: 
Apdorojant DOBAU® - S 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 apsaugine sandarinimo mase, turi būti sausas, neriebus ir be birių dangos likučių. Prieš apdorojimą 
DOBAU® - S masę reikia išmaišyti iki vientisos masės. DOBAU® - S galima užtepti arba užpurkšti. 

Teorinės medžiagos sąnaudos: 
1 mm sauso sluoksnio storio sunaudojama apie 1,4 kg/m2 DOBAU® - S  
Vienam sluoksniui reikia apie 0,4-0,5 kg/m2 bituminės sandarinimo masės. 

Laikymas: 
Neatidaryta originali DOBAU® - S pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 12 mėnesių. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti 
tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio. Taikomas „Reglamentas dėl degių skysčių (VbF)“. 

Pakuotė: 
5 1, 10 l ir 30 l – pakuotė 

Valymo priemonės: 

Sukietėjusi:  įprasti tirpikliai arba benzinas, 

Esant sąlyčiui su oda:  pasta rankoms plauti.  

Techniniai duomenys: 
Rišiklio rūšis: bitumas 
Tirpiklio rūšis: vaitspiritas 
Konsistencija: skystas 
Pliūpsnio temperatūra ( DIN 53 213): apie 30 °C 
Tankis (DIN 52 004) apie 0,84 g/cm3 

 
Nuorodos dėl pavojingumo:  R10 užsiliepsnojantis 

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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