
AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU 
 

 
 
 

 

elastická hmota pro dlouhodobou antikorozní ochranu 
 

❖ vytváří suchou ochrannou vrstvu  
❖ odolná otěru, vodě a soli  
❖ zabraňuje korozi i v extrémních atmosférických podmínkách 
❖ trvalé elastická i za nízkých teplot 
❖ výborná přilnavost na kovy, beton, cement i plasty libovolných tvarů  

 

POPIS:  
PROTOR BITUM je bitumenová (živičná) směs tvořící elastickou ochrannou a izolační vrstvu. 

Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla a její použití nevytváří toxikologickou zátěž. 
 

POUŽITÍ:  
PROTOR BITUM je ochranná konzervační a těsnící hmota k použití na konstrukčních a 
technologických spárách a spojích proti korozi kovových a stavebních konstrukcí před 
nepříznivými atmosférickými podmínkami. Vykazuje vynikající odolnost proti působení soli. 
Elasticita vytvořené vrstvy zajišťuje ochranu podvozků a karoserií dopravních prostředků, 
kolejových vozidel, mostů, železničních svršků, střech, stožárů, kovových rámů, cisteren, 
zemědělských strojů atp. Ve stavebnictví je požívána jako hydroizolační ochrana betonových 
nebo cementových povrchů budov, vozovek, mostů a jiných stavebních prvků.  
 

NÁVOD K POUŽITÍ:  
Sprej před použitím důkladně protřepejte. Nanášejte na suchý podklad bez prachu, mastnot a rzi. 
Volné zkorodované části doporučujeme odstranit. Aplikujte při teplotě 15 – 35°C ze vzdálenosti 
cca 30 cm v jedné nebo více tenkých vrstvách a nechte zaschnout. Po vyschnutí je vrstva 
přetíratelná. Zamezte působení povětrnostních vlivů před vyschnutím produktu. Po použití 
otočte sprej dnem vzhůru a krátkým stiskem ventilu jej vyčistěte. K odstranění nevyschlého 
PROTOR BITUMu lze použít BCLEAN nebo NETTOYANT SEC. Při aplikaci doporučujeme použít 
GLOVESPREJ k ochraně pokožky.  
 

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny 
v bezpečnostním listu a na etiketě.  
 

TECHNICKÁ  DATA:  
Barva, vzhled, zápach: černá, tekutina, po asfaltu 
Teplota zpracování:   15°C – 35°C   Hustota:  0,944 g/cm3 
Viskozita (40°C):  129 mm2/s  Výtěžnost/spotřeba: 4 m2/sprej 
Odolnost (solná mlha): > 800 hod.  Bod vzplanutí:  35°C (ASTM D56)  
Doba schnutí (nelepí/úplné vyschnutí): 2 hod./12 hod. 

     

BALENÍ: 650ml sprej (obj.č. 122002)   97% netto objemu 
 

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ 
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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