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ARCO ELASTOBIT Mastic bituminos 

Fișă tehnică  
 
Descriere : ARCO ELASTOBIT este un mastic bituminos din bitum distilat, 

aditivat cu elastomeri tip stiren-butadien-stiren SBS și material de umplutură inert. 
 

Utilizare : Masticul ARCO ELASTOBIT este utilizat ca masă bituminoasă pentru 
realizarea de hidroizolații la cald, reparații locale, etanșarea suplimentară a 
accesoriilor (guri de scurgere, aerisitoare), umplerea fisurilor asfaltice și etansarea 
rosturilor de dilatare/contracție la drumuri, remedierea etanșărilor existente 
deteriorate. 

Caracteristici  
Utilizarea de bitum distilat și aditivarea cu elastomeri conferă prodului 

caracteristici îmbunătățite de rezistență la temperaturi ridicate (fără curgere sau 
precipitare), rezistență la îmbătrânire, adezivitate, maleabilitate și flexibilitate. 

 
Masă netă : 20 kg (+/- 5%) 
Conținut de bitum : min 50% 
Punct de inmuiere : 1100C 
Rezistență la curgere la temperaturi ridicate : 1100C 
Flexibilitate la rece (in peliculă de 2mm) : -150C 
Impermeabilitate la apă : 60 Kpa 
  
Instrucțiuni de utilizare 
- Suprafețele pe care se va aplica masticul ELASTOBIT trebuie să fie curate, 

fără praf sau ulei. 
- Masticul se încălzește uniform, fără a depăși 1800C, omogenizând continuu. 
- În cazul în care se folosește un arzător cu gaz, se va evita aplicarea unei 

flăcări puternice într-un singur punct, pentru a nu deteriora ambalajul metalic 
- Se ia o cantitate mai mică (intr-un recipient metalic – cancioc),  și se aplică 

fierbinte pe suport cu șpaclul, mistria sau pensula. 
- masticul se poate aplica și cu lance de turnare sau alte ultilaje mecanizate de 

aplicare 
 
Depozitare 
Masticul ELASTOBIT este ambalat în găleți de tablă prevăzute cu capac. 
Se va depozita în locuri acoperite, in poziție verticală, ferit de soare sau alte surse 

de căldură. 
 
Valabilitate : 24 luni în ambalajul original, cu condiția respectării instrucțiunilor de 

depozitare. 


