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FIMIZOL EXPRESS 

Základní nátěr na bázi bitumenu a organického rozpouštědla podle 

normy SRPS U.M3.240 

POPIS VÝROBKU: 

Homogenní směs asfaltu a speciálního organického rozpouštědla, která zajišťuje krátkou dobu schnutí a splňuje tak 

požadavky moderního stavebnictví.   

OBLAST POUŽITÍ:  

Aplikován jako prvotní nátěr pro přípravu hydroizolačního podkladu, po odstranění prachu, atd. 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ:  

Základní nátěr na bázi bitumenu a organického rozpoutědla. 

OBECNÉ VLASTNOSTI   

Konzistence  kapalina 

Barva  černá 

Podíl asfaltu % min. 30 

Bod měknutí podle R&B °C min. 55 

Bod hořlavosti podle Markusona °C max. 35 

Rezistentní při zvýšené teplotě, bez úniku °C 70 

Pružnost při nízkých teplotách, bez prasklin  °C 4 

Čas schnutí  min 60 

 

POUŽITÍ: 

Použití za studena, bez ředění, před manipulací se dobře promíchá.  Nanáší se štětcem, válečkem anebo strojově. 

Další fáze práce je po zaschuntí nanesené vrstvy. Nesmí se zahřívat. Použití otevřeného ohně při práci je ZAKÁZÁNO. 

Při aplikaci v uzavřených prostorech musí být zajištěno dobré odvětrávání. Průměrná spotřeba je 0,35 kg/m², v 

rozmezí 0,2-0,5 kg/m². 

 

BALENÍ A PŘEPRAVA:  

Dodává se v baleních po 4, 5, 9, 23 a 180kg. Jako vysoce hořlavý materiál, je skladován a přepravován v krytých 

prostorech vozidel chráněných před sluncem, teplem a mechanickým poškozením. 

 

Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001. 
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          standard SRPS U.M3.240

PRODUCT DESCRIPTION:

 FIELDS OF APPLICATION: 

 CHEMICAL COMPOSITION:  

 PRODUCT CHARACTERISTICS:

USAGE:  

 PACKAGING, DELIVERY AND TRANSPORTATION: 

Our products are made according to standard ISO 9001 and ISO 14001

It is used in cold condition, without dilution,  well  mixed  before handling. It  should  be  put with brush, 

roller or machine. The next work phase is done after drying of the painted mass. It must not be heated. 

Usage of open flame during work is PROHIBITED. When applied in closed areas good airing must be 

ensured. The average consuption is 0,35 kg/m2, and varies from 0,2-0,5 kg/m2.

FIMIZOL EXPRESS is delivered in packaging of 4, 5, 9, 23 and 180 kg. As highly inflammable material, it is 

stored and transported in covered areas and vehicles, protected from the sun, heat and mechanical 

damages.

Flexibility at low temperature, no cracking °C 4

Time of drying min 60

Point of inflammability acc. to Markuson °C max. 35

Flow resistance at elevated temperature, no 

leakage
°C 70

Bitumen content % min. 30

Softening point acc. to R&B °C min. 55

Aspect Liquid

Colour Black

Primer based on bitumen and organic solvent

GENERAL FEATURES

FIMIZOL EXPRESS
Primer based on bitumen and organic solvent

FIMIZOL EXPRESS is a homogeneous mixture of bitumen and a special organic solvent which ensures 

short drying period thus fulfilling requirements of modern construction industry.

FIMIZOL EXPRESS is applied as previous primer for preparation of waterproofing substrate, dust removal 

etc.


