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Algemeen 
 
BITUNOVA® BITUSPRAY is een sproeibare, oplosmiddelhoudende bitumenafdichting met hoog 

indringvermogen in de ondergrond en een goede dekking. 

Eigenschappen 

✓ Hoog indringvermogen en goede dekking. 

✓ Zeer goede hechting bij snel drogen. 

✓ BITUNOVA® BITUSPRAY hecht op de meeste ondergronden die in de bouw worden gebruikt 

(b.v.: beton, metselwerk, pleister, metaal, hout, enz.). 

✓ Door de bijzondere spuitbus met het gebruiksvriendelijke 360° kantelventiel kunnen 

moeiteloos kleine oppervlakken zonder andere werktuigen worden afgedicht. 

✓ BITUNOVA® BITUSPRAY kan meteen worden gebruikt en is spaarzaam in gebruik.  

✓ Eenvoudig te hanteren zonder penseel, kwast of roller, dus geen gereedschapsreiniging 

nodig. 

Toepassingsgebied 

BITUNOVA® BITUSPRAY wordt gebruikt om snel een waterafstotende bitumencoating te maken op 

diverse ondergronden voor de volgende toepassingen: 

− Hechtingslaag onder te repareren asfalt, voegband, voegmortel, koud mengen. 

− Bescherming van beton, metselwerk, pleisterwerk, hout en metaal tegen bodemvocht en 

spatwater. 

− Reparaties van kleine oppervlakken op verweerd bitumen-dakleerdaken. 

− Corrosiewerende coating voor metalen onderdelen. 

 

BITUNOVA® BITUSPRAY is niet geschikt voor gebruik op geëxpandeerd en geëxtrudeerd 

polystyreen of op ondergronden die niet oplosmiddelbestendig zijn. 

Technische gegevens 

Basis  Bitumen 

Oplosmiddel  Testbenzine 

Consistentie  Sproeibaar 

Kleur  Zwart 

Dichtheid bij 20°C  0,76 g/cm³ 

Aanbrengen  Spuitbus (spuit alleen naar beneden!) 

Verwerkingstemperatuur  Ten minste. + 5 °C 

GISBAU-productcode  BBP 30 

VOC-inhoud  < 500 g/l 
 

 

Voor gebruik moeten de gegevens in het productveiligheidsblad in acht worden genomen! 
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BITUNOVA GmbH - afdelingen 

21107 Hamburg 
Neuhöfer-Brücken-Str. 103 

Tel: 040-752496-0 
Fax: 040-759990 

hamburg@bitunova.eu  

85098 Großmehring 
Max-Planck-Str. 8 

Tel: 08456-9882-11 
Fax: 08456-9882-10 

grossmehring@bitunova.eu  

04617 Rositz 
Am Wasserturm 5 
Tel: 034498-8003 

Fax: 034498-22359 
rositz@bitunova.eu  

36251 Bad Hersfeld 
Hermann-Kirchner-Str. 6 

Tel: 06621-162-500 
Fax: 06621-162-499 

badhersfeld@bitunova.eu  

47809 Krefeld 
Bataver-Str. 7-9 

Tel: 02151-574-700 
Fax: 02151-574-749 
krefeld@bitunova.eu  

 

Verbruik 

De businhoud volstaat voor ca. 3m² volgens de ondergrond, de dikte van de laag en waarvoor dit 

wordt gebruikt. 

Leveringswijze 

Levering alleen per doos -600 ml spuitbus (12 bussen per doos / 70 dozen per palet).  

Info voor een correct gebruik van BITUNOVA® BITUSPRAY (Spuitbussen) 

Het is belangrijk dat de spuitbussen vóór gebruik krachtig worden geschud (ca. 1 minuut) totdat het 

kloppen van de mengbal in het blik gemakkelijk en duidelijk te horen is, zodat het bitumineuze 

gehalte goed wordt gemengd en kan worden gespoten. (Door de normale bezinking van het 

bitumen kan het zijn dat de mengbal in het begin helemaal niet hoorbaar is). 

 

Om verstopping (vastkleven) van de spuitklep en de stijgbuis in de spuitbus te voorkomen, moet na 

gebruik van de spuitbussen een korte "sproeistoot" worden gemaakt, met het ventiel in naar boven 

gericht.  

Op deze manier ontsnapt er slechts een klein beetje drijfgas (de klep en de stijgbuis worden 

nagenoeg vrijgeblazen) en de spuitbus is dan ook klaar voor later gebruik (totdat deze helemaal 

leeg is). 

Opslag 

− − Het product is niet vorstgevoelig!  

− − In originele, gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.  

− − Tegen direct zonlicht beschermen en uit de buurt houden van ontbrandingsbronnen. 

Verwijdering 

Alleen containers, leeggemaakt van de restproducten kunnen naar de recycling toe. Volgens AVV 

kunnen materiaalresten:  

160504* (gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten) kunnen 

worden verwijderd.  

Volgens AVV kunnen niet gereinigde verpakkingen: 150110 * (verpakking die resten van 

gevaarlijke stoffen bevat of is verontreinigd met gevaarlijke stoffen) worden verwijderd.  

Noot: De genoemde afvalcodes zijn aanbevelingen gebaseerd op het waarschijnlijke gebruik van 

dit product. Lokale officiële voorschriften moeten in acht worden genomen. * Gevaarlijk afval. 

 
 

Aanmerkingen Dit technische gegevensblad is gebaseerd op onze eerdere toepassingservaringen en dient als niet-bindend advies en 
informatie. Alle daarin opgenomen waarden zijn gemiddelde waarden. Dit zijn geen wettelijk bindende gegarandeerde 
eigenschappen. Als er rekening moet worden gehouden met soorten gebruik of andere niet beschreven omstandigheden, 
vraag dan om advies. Wijzigingen voorbehouden 
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