
 

ТТЕЕХХННІІЧЧННИИЙЙ  ЛЛИИССТТ  
на БУТИЛКАУЧУКОВИЙ ГЕРМЕТИК,  

вироблений ТОВ «Ореол - 1» згідно ДСТУ Б В.2.7-77-98 

1. СКЛАД МАСТИКИ 
№         Компоненти: 

1.           Бутилкаучук.  

2.           Розчинник. 

3.           Мінеральні наповнювачі та технологічні добавки. 

4.           Пластифікатор. 

5.           Фарбуючий пігмент. 

2. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Назва показника Значення показників 

Зовнішній вигляд 
В'язка маса сірого/білого 

кольору 

Життєздатність робочого складу мастики за температури 

+20 ±5 
0
С, год., у межах 

36-52 

Густина робочого складу, кг/м
3
, у межах 800-1000 

Умовна міцність у момент розриву, МПа, не менше 0,55 

Міцність зчеплення з бетоном в момент відриву, МПа, не менше 0,42 

Відносне подовження в момент розриву, %, не менше 100 

Гнучкість на стержні діаметром 10 мм за температури  
0
С -40 

Водопоглинення за 24 ч по масі, %, не більше 2,0 

Водонепроникність, МПа, не менше 0,001 

Теплостійкість, 
0
С, не менше +80 

3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
1. Герметизація стиків і швів бетонних , залізобетонних та металевих будівельних конструкцій. 

2. Герметизація зовнішніх стін , примикаючих балконних плит, віконних блоків будівель і споруд. 

3. Герметизація примикань покрівельного килима до інженерних конструкцій будівель і споруд. 

4. Гідроізоляція бетонних і залізобетонних конструкцій. 

5. Антикорозійний захист металевих конструкцій, у тому числі труб і кузовів автомобілів. 

6. Норма витрат мастики на 1 метр погонний робочої поверхні (при ширині шва 30 мм) складає 

0,35-0,5 кг. 

4. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
1. Мастика готова до використання, перед використанням перемішати до отримання однорідної 

консистенції. 

2. Роботи з мастикою проводяться при температурі від -20°C до +40°C. 

3. Для поліпшення адгезії рекомендується заздалегідь прогрунтувати поверхню, для цього мастика 

гермабутил-2М розбавляється органічними розчинниками у пропорції 1:2. 

4. При низькій температурі навколишнього середовища, для зручності при нанесенні та уникнення 

загусання мастики рекомендовано попередньо витримати мастику в теплому приміщенні не менше    12 

годин. Також допускається розбавлення мастики органічними розчинниками (уайт-спіріт, бензин та 

інші) до необхідної консистенції, але не більше 16% від маси мастики. 

5. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в герметично закритій тарі, в сухому захищеному від потрапляння прямих сонячних 

променів приміщені при температурі від -20°C до +35°C. 

6. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність якості поставленої мастики вимогам ДСТУ Б В.2.7-77-98 при 

дотриманні споживачем встановлених умов експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний 

термін зберігання - 24 місяців з дня виготовлення. 
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