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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE
1 PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ
1.1 ldentyfikacj a techniczna wyrobu budowlanego
Przedmiotem aprobaty jest dwusktadnikowy material izolacyjny na bazie modyfikowanej emulsji
asfaltowej FLEXIGUM,zwany dalej materialem FLEXIGUM,ptzeznaczony do wykonl.wania:
-

rzolacjiprzeciwwilgociowychnabetonolvychobiektachkomunikacyjnych,

-

cienkoSciennych przeslon przeciw-filtracyjnych (ukladanych na podlozu geotekstylnym) na
ziemnych obiektach inZynierskich.

Materral FLEXIGUM jest materialem izolacyjnym produkowanym na bazie emulsji asfaltowej
modyfikowanej lateksem polimerowo
elastomerowym, ptzeznaczonp do ukladania metod4
natryskow4.
Material FLEXIGUM jest dostarczanyw postacidw6ch skladnik6w:
-

skladnik A - jest emulsjqasfaltow4w kolorze czarrrym,zawierajqc4polimery;

-

skladnik B - jest SrodkiemkoagulujEcymw postaciroztworu wodnegow kolorze rozwodnionego
mleka; na zam6wienie do skladnika B moze by6 dodany Srodek zabezpieczalqcyizolacje przed
przebiciemkorzeniamiroSlin.

Oba skladniki: emulsja asfaltowa i Srodek koaguluj4cy (powoduj qcy wi4zurie), s4 natryskiwane
jednoczeSnreza pomoce aparatu do natrysku z dwoma dyszami. Oba skladniki s4 mieszane w
powietrzu i natychmiastreaguj4ze sob4.Podczasreakcji nastgpujeoddzieleniewody od asfaltui stale
cz4stki asfaltu osadzajqsig na izolowanej powierzchni budowli. Powstaje polimeroasfaltowa masa
izolacyjna, tworzqca na izolowanej powierzchni, po wyschnigciu, elastyczn4 i ci4g14membranE o
dobrej przyczepnoSci do podlola betonowego i geotekstylnego.W podlozu betonowym lub
geotekstylnymmog4by6 zamontowaneniewielkie elementy stalowe,takie jak kotwy lub marki, itp.
1.2 Klasyfikacja wyrobu
PKWiU:
PCN:

24.16.40-30.13
321490 07

2 PRZEZNACZENIE.

ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Material FLEXIGUM jest przeznaczony do wykonpvania izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych Scian oraz plyt dennych podziemnych budowli komunikacyjnych, a takZe Scian
przyczolkow mostowych i mur6w oporowych. Izolacja z materialu FLEXIGUM mohe by6 ukladana
zarowno od strony zewnEtrzneljak i wewnEtrznej budowli. DopuszczalneciSnienie wody naporowej
dzialajqcenarzolailpzmateriaNu FLEXIGUM nie powinno przekracza60,1 MPa.
Mat'erial FLEXIGUM vloAony na podloZu geotekstylnym jest przeznaczonydo wykonywania przeslon
wodochronnych na ziemnych budowlach inZynierskich, w tym zbiornik6w retencyjnych na wodq
sply'waj4c4z nawierzchni drogowych, row6w odwadniaj4cychi obiektow towarzyszqcychoraz skarp
nasyp6wdrogowych i hydrotechnicznych.
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Podczaspracy naIe?yprzestrzegal zaleceniaBHP podanew p. 3 Informacji Dodatkowych. Skladnik A
materialu FLEXIGUM jest dostarczartyw postaci gotowej do uIycia, a skladnik B nale?yrozpuScii w
wodzie w proporcji I : i0 wagowo (skladnik B : woda). Po wsypaniu skladnika B do wody naleay
wymieszai rozfxr6r r odczekal od 1 godziny do 2 godzin. Po tym okresie skladnik B jest gotowy do
uZycia.
Natryskiwanie materialu FLEXIGUM wykonuje siQ aparatem do natrysku z dwoma dyszami.
Mieszanieskladnik6w nastEpujew powietrzu. StosunekmieszaniaskladnikaA do wodnegoroztworu
skladnikaB powinien wynosi6 od7 : | (m/m)do 5 : | (m/m).
Material FLEXIGUM moZebyi ukladany w jednym lub w kilku cyklach roboczych. GruboSi warstwy
ukladanej w jednym cyklu roboczym mohewynosi6 od 2,5 mm do 6 mm. JeaeIiprojekt techniczny nie
okreSli rnaczej,gruboSdwykonanej izolacji powinna by(, zawartaw gracachod 4 mm do 6 mm
Nie wolno uklada6 materialu FLEXIGUM przy temperaturze otoczenia nrlszej od 3 "C lub, gdy
zachodziniebezpieczeflstwozaffrarznreciaizolacji,w czasie5 dni od vlohenia.
BezpoSredniopo natrySniEciumaterial FLEXIGUM ma strukturE miqkkiej gqbki nasyconej wod4.
Woda tawytrqca sip na powierzchni rzolacjr w czasie od 5 dni do 7 dni i material FLEXIGUM tworzy
na izolowanej powierzchni elastyczn4 cirylqi firzymal4 membranEelastomeroasfaltowqo dobrej
przy czepnoScido podloza.
Podczas schniqcia materialu FLEXIGUM moZna chodzi(, po powierzchm pokrytej tzolacj4 nalely
jednak unikai wiEkszego obcieylaniaizolacji,np. przejazdu samochod6wlub w6zk6w widlowych.
Izolacja wykonana z materialu FLEXIGUM jest odporna na dziaNanieciSnienia wody do 0,1 MPa i
zachowuje elastycznoSdw niskich temperaturachdo - 20 oC. Podczasaplikacji i po utwardzeniu
material FLEXIGUM nie wydziela Zadnychszkodliwych substancjii jest nieszkodliwy dla Srodowiska
naturalnego.
Podlo2e betonowe, na kt6rym bgdzie ukladana izolacja z mateialu FLEXIGUM, powinno spelniai
nastqpuj4ce
wymagania:
o podloze wltrzymale - wytrzymaloS6 betonu na rozciryanie badana metod4 ,,pull-off' powinna
wynosi6co najmniej 1,0 MPa;
o podloZe czyste - powierzchnia betonu powinna by6 wolna od luZnych frakcji, pyl6w, mleczka
cementowego,plam oleju, smar6w i innych zanieczyszczen;
o podloze suche lub matowo - wilgotne - powierzchnia betonu mohe byd ciemna na skutek
jest, abybyla mokra, tzn. pokrytablyszczqc4warstewk4wody.
zawilgocenra,aIeniedopuszczalne
Material FLEXIGUM nie przyklei siEdo mokrego podtola.
Elementy stalowe, na kt6rym bEdzie ukladana izolacja z materialu FLEXIGUM, powinno byi
zabezpteczoneprzed korozj4 przez ocynkowanie lub antykorozyjn4 powlok4 malarskq posiadaj4c4
AprobatETechniczna IBDiM. Podloze stalowe podczasnatryskiwanramaterraluFLEXIGUM powinno
byc czystei suche.
Podloze geotekstylne, na kt6rym bgdzie ukladana izolacja z materralu FLEXIGUM, powinno byi
dostosowane do warunk6w pracy budowli ziemnej. SzczegoLowe wlaSciwoSci techniczne
zastosowanychgeotekstyli6w i spos6b im mocowania (kotwienia) do podlola gruntowego powinny
byd okreSlonew projekcie technicznym.PolEczenieprzeslonyprzeciwfiltracyjnejulozonej na nasypie
drogowym z 2elbetov'ymobiektem komunikacyjnym powinno byd okreslonew projekcie technicznym.
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Na izolacji z materraLuFLEXIGUM nale2y ukladai warstwy ochronne. WarstwE ochronn4 mozna
mocowa6 do kotew (np. metalolvych) zamocowanychw podloiu przed uloZeniem izolacji z matenalu
FLEXIGUM.Izolacja ukladanajest metod4natryskowqipodczas ukladania oklei kotwy i uszczelni
punkty przebrcia. Spos6b wykonania warstwy ochronnej powinien by6 okreSlony w projekcie
technicznym.
3 WYMAGANIA
3.1 Surowce
Do produkcji materiatruFLEXIGUM nale2y stosowadsurowce speiniaj4cewymagania specyfikacji ich
producent6w. Producenci surowc6w stosowanych do produkcji materialu FLEXIGUM powinni
gwarantowadich odpowiedni4j akoS6.
3.2 Skladniki materialu FLEXIGUM
Wymaganiawobec skladnik6w materialu FLEXIGUM podano w tablicy 1.
Tablica I

Lp.
I

WaSciwoSci

Jedn.

Wymagania

Metody badariwedlug

2

3

4

5

j ednorodnaciecz barwryczarnej,
bez wrdocznych zanieczyszczen

ocenawizualna

Wygl4d zewngtrzny
- skladnik A
(emulsja asfaltowa)
- skladnik B
(Srodekkoaguluj4cy)

z

GqstoSi(skladnikB)

bialy proszek
g/cm3

PN-EN1097-7:200r

od 1,76do I,94

3.3 Utwardzony material FLEXIGUM
Wymaganiawobec utwardzonegomaterialu FLEXIGUM podano w tablicy 2.
Tablica 2

Lp.
I
I

WlaSciwoSci
2

GietkoSd.badanana walku @30 mm

2

WskaZnik ogr aniczeniachlonnoSci
wody

a

WytrzymaloSi na r ozciryanie

4

WydluzeniewzglEdneprzy zerwaniu

Jedn.

Wymagania

Metody badariwedlug

3
OC

4

5

t5

PN-90/B-04615
ProceduraIBDiM
Nr PB-TM-X5

%

>90

MPa

> 0,05

PN-ISO37:1998

%

> 1000

PN-ISO37:1998
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dalszyciagtablicy 2
2

3

4

%

>80

5

Nawr6t sprEzysty,po rozci4gniEciu
o 350 Yo

6

WytrzymaloSdna odrywanie od
podloLa betonowego (przy czepno36 do
powloki do podloZa)

MPa

OdpornoSi na dzialaniepodwyZszonej
temperatury,2h

OC

7

)

ASTM D 412:98a

Procedura
IBDiM
Nr PB-TM-1/6

0" ) ?"

>80

PN-90/B-04615

Asfalt wytopiony ztrtwardzonej izolacji FLEXIGUM powinien spelnia6wymagania wedlug tablicy 3.
Tablica 3

Lp.

WlaSciwoSci

Jednostki

Wymagania

Metody badanwedlug

2

3

4

5

I

Temperaturamiqknienia
metod4,,PiK"

OC

>90

PN-EN1427:2001

2

Penetracjaigla w temp.
25 0C

0,1mm

5 5+ 1 0

PN-EN 1426:2001

a
J

TemperaturalamliwoSci
wedlus Fraassa

OC

< -20

4

Analiza w podczerwieni

PN-EN12593:2002
N)

Badanie identyfikacyjne

4 WYTYCZNE DOTYCZ|CE,
PAKOWANIA, TRANSPORTU
SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

PN-EN1767:2002

I SKT,ADOWANIA

ORAZ

4.1 Pakowanie
Material FLEXIGUM jest pakowany:
o skladnik A - w beczki metalowe lub plastikowe o masie 200 kg netto oraz pojemniki plastikowe o
pojemnoSciod 800 kg netto do 1000kg netto,
. skladnik B - w wiadra metalowe lub plastikowe o masie 20kgnetto.
4.2 Przechowywanie
Oba skladniki materialu FLEXIGUM nalezy przechowywad w oryginalnych, szczelnie zamkniEtych
opakowaniach w ogrzewurych i suchych pomieszczeniach, w temperaturze od 3 oC do 30 "C.
Pojemniki nalezy chroni6 przed bezpoSrednim dzialaniem promieni slonecznych orM mrozu. Na
kazdym opakowaniu podanajest zalecana dataprzydatno5cido uZycia. Maksymalny czas skladowania
wynosi 1 rok.
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4.3 Transport
Oba skladniki materialu FLEXIGUM naleiry przewozi( krytymi Srodkami transporlowymi w
warunkach zabezpieczq4cych je przed opadami atmosferycznymi, mrozem, zanieczyszczeniemi
uszkodzeniemopakowaf .
4.4 Spos6bznakowania wyrobu budowlanego
Na kazdym opakowaniu materialu nale?yumieSci6etykietg zawieralqcqnastgpuj4cedane:
- nzwewyrobu,
- nazwei adresproducenta,
- datqprodukcji,
- masQnetto,
- numer partit,
- trwaloSi,
- informacjEo uzyskaniuprzezwyr6b Aprobaty TechnicznejIBDiM Nr 4T/2005-03-1885,
- znak budowlany zgodnie z rozporzqdzeniemMinistra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w
sprawie sposob6w deklarowaniazgodnoSciwyrob6w budowlanych oraz sposobuznakowaniaich
znakiembudowlanym(Dz.U.22004 r. Nr 198,po2.2041).

5 OCENA ZGODNOSCT WYNOBU BUDOWLANEGO
5.1 Obowi4zuj4cy system oceny zgodnoSci
Zgodnrezart.4, art. 5 ust.1,pkt. oraz art. 8 ust. 1 ustawy zdnta 16 kwietnia2}}4 r. o wyrobach
budowlanych(Dz. U. Nr 92, poz. 88i) wyr6b, kt6rego dotyczy niniejszaAprobata Techniczna,moae
by6 wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonlwaniu rob6t budowlanych w zakresie
odpowiadaj4cym jego wlaSciwoSciom uZytko!\y i przeznaczeniu,jeZeli producent dokonal oceny
zgodnoSci,wydal krajow4 deklaracjezgodnoSciz AprobatqTechnicznqIBDiM Nr 4T/2005-03-1885i
oznakowal wyr6b znakiem budowlanym, zgodnie z obowi4zuj4cymiprzepisami.
Zgodnie z rozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury z dma 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposob6w deklarowania zgodnoSci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakrembudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.204I) oceny zgodnoSciwyrobu z Aprobat4Techniczn4
IBDiM Nr 4T/2005-03-1885dokonujeProducent,stosuj4csystem2+.
W przypadku systemu2t oceny zgodnoSci Producent mo2ewystawid krajow4 deklaracjgzgodnoSci
z AprobatqTechniczn4IBDiM Nr AT/2005 -03- 1885 na podstawie:
a)

zadaniaproducenta:

- wstEpnegobadaniatypu,
- zakladowejkontroli produkcji,
- badah pr6bek pobranych w zaldadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badari, jeZeh
dodatkowo wymaga tego zharmonizowana specyfikacj a te chniczna,
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zadaniaakredyowanej jednostki:
-

certyfikacja zakladowej kontroli produkcji na podstawie wstEpnej inspekcji zakladu
produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji oraz cirylego nadzoru, oceny i akceptacji
zaktadowej kontroli produkcji.

5.2 Wstppne badanie typu
WstEpnebadanie typu jest badaniem potwierdzajecym wymagane wlaSciwoScitechniczno-uzytkowe.
wykonlrvane przed wprowadzeniem do obrotu i stosowania.
Wstqpnebadanietypu obejmuje badaniaokreSlonew tablicy 2.
5.3 Wymagania dla zakladowej kontroli produkcji
Zald adowakontrola produkcji obejmuj e:
a) kontrolq surowc6w:
Surowce do produkcji s4 dostarczanewyLqczniepruez frrmy podlegaj4ce okresowej weryfikacji i
zakwalifikowania jako dostawcy firmy Bitum Ltd. Kazda dostawa surowca, przed rozladunkiem
jest sprawdzanaw pierwszej kolejnoScipod wzglEdem formalnym (iloSi, dokumenty dostawy,
Swiadectwa jakoSci), nastqpnie pobierane s4 pr6bki surowc6w i badane w laboratorium
przyzakJadowym.Przyjmowane na magazyn i kierowane do produkcji s4 wyl4cznie te surowce,
kt6re pozytywnie przejd4 b adaniasprawdzaj4ce.
b)

kontrolg w1'rob6w gotowych:
Po wykonaniu koricowego produktu, ale przed zapakowaniem w pojemniki, kuada partia
produkcyjna (oznaczonaunikalnym numerem) poddawanajest biez4cej kontroli jakoSci (badaniom
biez4cym). Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynik6w materialy s4 pakowane i przekazywane
do magazynu, sk4d s4 dystrybuowane zgodnie z zamowieniami do innych magazyn6w. W
przypadkuwyrob6w, kt6re nie uzyskaj4pozytywnychwynik6w s4stosowaneoddzielneprocedury.

5.4 Badania gotowych wyrob6w
5.4.1Program badar[
Wykonywane s4:
- badaniabre2qce.
-

badaniauzupelniaj4ce.

5.4.2 Badania bieZ4ce
Badania bre?qceobejmuj4 sprawdzeniewtaSciwoScizestawionychw tablicy I oraz wedlug p. 1 i p. 2
w tablicy3.
5.4.3 Badania uzupelniaj4ce
Badania uzupelnialqceobejmuj4 sprawdzeniewlaSciwoScizestawionychtablicy 2 i tablicy 3.
5.5 CzpstotliwoSdbadari
Badaniabiehqcepowinny byd wykonywane zgodnie z ustalonym planem badah,ale nie rzadziej niz dla
ku;zdejpartii wy'robu
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WielkoS6 partii jest okre$lona w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji. Material FLEXIGUM
jest produkowanyna specjalnezam6wienia.WielkoS6partii wynosi od 1 Mg do 20 Mg.
Badaniauzupelniaj4cepowinny by6 wykonywanenie rzadziej nizrazna3Iata.
5.6 Metody badari
Badaniapowinny byd wykonywane wedlug norm podanychw p. 3.
5.7 Pobieraniepr6bek do badarh
Pr6bki do badarinale2ypobieradlosowo,zgodniez PN-83Atr-03010.
5.8 Ocena wynik6w badaf
Wlprodukowany wyr6b nale?y uzna6 za zgodny z .rvqvmaganiami
niniejszej Aprobaty Technicznej
IBDiM Nr 4T/2005-03-1885,jezeli wszystkiewyniki badahs4pozyfywne.

6 USTALENIA F'ORMALNOPRAWNE
6.1 Aprobata TechnicznaIBDiM Nr 4T/2005-03-1885nie naruszauprawniefiwynikaj4cychz ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoSciprzemyslowej (Dz. U. Nr 49 z dnra 2l maja 2001 r.,
poz. 508). Zapewnrenietych uprawniefl nale?y do obowi4zk6w producent6w skladaj4cychwniosek o
wydanie Aprobaty Technicznej IBDiM.
6.2 Aprobata TechnicznaIBDiM Nr 4T/2005-03-1885jest dokumentemstwierdzajqcymprzydatnoSi
dwuskladnikowego materialu izolacyjnego nabazie modfikowanej emulsji asfaltowej FLEXIGUM w
inzynierii komunikacyjnej, w zakresiewynikaj4cym z postanowieriAprobaty Technicznej.
6.3 Aprobata TechnicznaIBDiM Nr 4T/2005-03-1885 nie jest dokumentemdopuszczajqcymwyrob
do obrotu i stosowaniaw budownictwie.
Zgodnrez art. 10, ustawy Prawo budowlanez dnia 21 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016)
wyr6b, kt6rego dotyczy niniejszaAprobataTechnicznaIBDiM Nr 4T/2005-03-1885,mozna stosowai
przy wykonl,rvaniu rob6t budowlanych wyNqcznie,jeheli wyr6b ten zostal wprowadzony do obrotu
zgodniez odrqbnymi przepisami.
6.4 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT12005-03-1885nie jest dokumentem upowazniaj4cymdo
oznakowaniawyrobu znakiem budowlanlirn przed wprowadzeniemdo obrotu.
Zgodnrez art. 5.1, pkt. 3 oraz arI. 8 ust.l ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachbudowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881) wyr6b nadajesiEdo stosowaniaprzywykonywaniu rob6t budowlanych,jeZeli
jest oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowaniewyrobu budowlanegoznakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent dokonal oceny zgodnoSci i wydal, na swoja wylqczn4
odpowiedzialno56,kraj ow4 deklaracje zgodnoSciz Apr obatqTechniczn4.
6.5 InsQrtut Badawczy Dr6g i Most6w w Warszawie wydaj4c AprobatE Techniczn4 nie bierze
odpowiedzialnoSciza ewentualnenaruszeniepraw wyLqcznychi nabytych.
6.6 Wszelkie odstqpstwaod postanowieriAprobaty Technicznej IBDiM wymagaj4 pisemnej zgody
Instytutu BadawczegoDr6g i Most6w w Warszawie.
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6.7 Aprobata Techniczna IBDiM nie zwalnia producenta od odpowiedzialnoSci za wlaSciw4jakoSi
dwuskladnikowego materialu izolacyjnego na bazie modyfikowanej emulsji asfaltowej FLEXIGUM
jego zastosowanie.
oraz wykonawc6w rob6t budowlanych od odpowiedzialnoScizavrr\a(;ciwe
6.8 Instytut Badawczy Dr6g i Most6w w Warszawie mohe uchyli6 AprobatE Techniczn4
z uzasadnionych pr zyczyn.
6.9 Aprobata Techniczna nie zastqpuje pozwoleri wladz budowlanych niezbqdnych do prowadzenia
rob6t w zakresieinzynierii komunikacyjnej.
6.10 Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM jest zobowiEzany do przekazywania
odbiorcom dwuskladnikowego materialu izolacyjnego na bazie modyfikowanej emulsji asfaltowej
FLEXIGUM firmowej instrukcji w jgzyku polskim, okreSlaj4cejwarunki stosowania, skladowania i
transportu.

7 TERMIN WAZNOSCI
AprobataTechnicznaIBDiM Nr 4T/2005-03-1885jest waznado dnia 2'7czerwca2}I} r.
WaznoS6Aprobaty Technicznej IBDiM Nr 4T/2005-03-1885 moze byl przedluzonana kolejne
okresy, jezelijej Wnioskodawca lub formalny nastqpcawyst4pi w tej sprawie do Instytutu Badawczego
Dr6g i Most6w z odpowiednim wnioskiem, nie p62niej niz 3 miesi4ce przed uplywem terminu
waznoScitego dokumentu.
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B. AKCEPTACJA
Ministra Infrastrukturyz dma 8listopada 2004r. w sprawieaprobat
Na podstawierozporzqdzenia
jednostek
technicznychoruz
organrzacyjnych
upowaznionychdo ich wydawania(Dz.U. Nr249,
po2.2497),w wyniku postgpowania
przeprowadzonego
aprobacyjnego
na wniosekfirmy:

BITUM Ltd
4rHayetziraStr.
P.O.Box 10175
Haifa Bry 26lll
Izrael
InstytutBadawczyDr6g i Most6ww Warszawie
pozytywnieoceniatechniczniei stwierdzaprzydatnoS6
wlrobu budowlanego:

Dwuskladnikowy material izolacyj ny
na bazie mo dyfikowa nej em u lsj i asfa ltowej FLEXIGUM

do stosowaniaw inzynierii komunikacyjnej
w zakresieokreSlonymw p.2 niniejszejAprobaty Technicznej

Prof. dr hab. inZ. Leszek Rafalski

Warszawa,}}

crer*c a2005
Koniec
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C. INFORMACJE DODATKOWE
1 Slowa kluczowe: rzoLACIA pRZECIwwoDNA.rzoLACIA NATRySKowA
2 NORMY I DOKUMENTY POWOI-ANE
PN-EN 1097-7:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtaSciwoSci kruszyw O znaczaniegpstoSci v,ryp elniacza - Meto da p iknometryczna

Czgic 7:

PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczaniepenetracjiigl4
PN-EN 1421:2001 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia - Metoda
PierScierii Kula
PN-EN T767:2002(U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metod1,,
badari- Anahzaw podczerwieni
PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe - OznaczanietemperaturylamliwoSci Fraassa
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny- OznaczaniewlaSciwoSciwyrzymaloSciowych
przy rozciryaniu
PN-90/B-046I5 Papy asfaltowei smolowe- Metody badan
PN-83,{{-03010 StatystycznakontrolajakoSci- Losowy wyb6r jednostekproduktu do badafr
ProcedurabadawczaIBDiM Nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosciprzezodrpvanie
ProcedurabadawczaIBDiM Nr PB-TM-X5 Oznaczarriewskufinika chlonnoSciwody przez beton
ASTM D 412-98a(Reapproved2002) Standard Test Methods for
Thermoplastic Elastomers - Tension (Oznaczanie wlaiciwoici
termoplastycznych- Rozciqganie)

Vulcanized Rubber and
kauczuku i elastomerdw

Rozporzqdzenre Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w
deklarowaniazgodnoSciwyrob6w budowlanyehorazsposobuznakowaniaich znakiembudowlanym(Dz. U. Nr 198,poz.204I)
Ustawa z dma 30 czerwca2000r. Prawo wlasno3ciprzemyslowej(Dz.U. Nr49 z dnra2Tmaja
2001r.,poz. 508)
Ustawazdnia 21 listopada2}}3 r. Prawobudowlane(Dz.U. Nr 207,poz.2016)
Ustawa z dnra 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88I)
Rozporz4dzenieMinistra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznychoraz
jednostekorganizacyjnychupowaznionychdo ich wydawania(Dz. U. Nr 249, po2.2497)
3 DOKUMENTY

WYKORZYSTANE

W POST4POWANTU APROBACYJNYM

- Atest Higieniczny Nr HK/B/028610112005Wyroby do hydroizolacji konstrukcji budowlanych: FLEXIGUM, - FLEXIGUM COAGULANT, PZH, Warszawa,2}}5 r.
- Badania aprobacyjnematerialu FLEXIGUM, IBDiM, 2005 r.
- Report on testing of bituminous waterproofing membrane FLEXIGUM (Sprawozdaniez badan
asfaltowej membranyprzeciwwodnej FLEXIGUM) - wyniki badan wykonanych przez The Higway
Institute,Belgrad, 2005 r.
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- Testing of a Bitumem-waterproofing system, cold sprayed with coagulating agent (Badaniu
bitumicznegomaterialu izolacyjnego,natryskiwanegona zimno ze irodkiem koagulujqcym)- wyniki
badanwykonanychprzez Otto-Graf-Institut.Universitiit Stuttgart,2000 r.
- Test Report No. 291 1208497Determinationof propertiesin accordancewith a test program of Bitum
Ltd. (Sprawozdaniez badari nr 2911208497- Oznaczeniewlaiciwoici wedlugprogramu badan Bitunt
Ltd.) - wyniki badafiwykonanychprzezThe StandardInstitution of Israel,Tel Aviv, 1991r.
- Karta technicznamaterialu FLEXIGUM - opracowanaprzezfrrmE BITUM Ltd
- Karta technicznaskladnikaB materialuFLEXIGUM - opracowanaprzezfirmq BITUM Ltd
- Technical approval for the application of FLEXIGUM damp proofing in the construction industry
(Aprobata techniczna dotyczqca stosowania izolacji przeciwwilgociowej FLEXIGUM w przemylle
budowlanym)-vtydarraprzezEpitdsiigyi MinosdgellenorzoInnov6ci6sKHT, Budapeszt,2004r.
4 ZALECENIA BHP
Podczasnatryskiwanra materialu pracownicy powinni byd wypostzenia w okulary, rgkawice i ubrania
ochronne. Zabrudzenia sk6ry nale?y zmy6 wodqz mydlem. W przypadku zabrudzenia oczu naleZy
przemy(,je duZailoSci4letniejwody.
Podczas praay z materialem FLEXIGUM, nalezy zachowac zv,ryldeSrodki ostroznoSciobowiqzuj4ce
przy wykonywaniu rob6t natryskowych:
- podczaspracy nale2ystosowadrEkawicei okulary ochronne,
- zanreczyszczenia
sk6ry nalefir natychmiastprzemy( wod4 zmydLem,
- zafieczyszczenraoczunale2v natychmiastprzemy(, dulqiloSci4wody i zasiEgn46porady lekarza,
- w przypadku wdychania materialu, poszkodowanego naleiry wyniesi na SwieZepowietrze, gdy
objawy siEnasilaj4 naIe?yi zasiggn46porady lekarza.

5 WNIOSKODAWCA / PRODUCENT
BITUM Ltd
4,HayetziraStr.
P.O.Box 10175
HaifaBay 26111
Izrael
www.bitum.co.il
head@bitum.co.i.
tel.:(009724) 84162 17,fax:(009724) 84162 19
6 KRAJOWY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA
BUDIMETSp.z o. o.
03-801Warszawa
ul. Zamojskiego
4
tel.lfax:(0-22)61906 39
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7 ZF;SPfiT,APROBATTECHNICZII'YCH IBDiM
lnstytut BadeiwczyDr6g i Most6w
03-301Warszawa
ul. Jagielloriska
80
r
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