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Bitumiliuosten ja bitumimaalin käyttöohje 
 

KERABIT 20/85 
 

Kerabit BIL 20/85 - bitumiliuos on kylmänä siveltävä, hyvin leviävä ja nopeasti kuivuva tartukeainetta sisältävä 
eristysliuos. Sitä käytetään eristettävien pintojen esisivelyyn. Alusrakenteen esim. betonivalun on oltava kuiva, jotta 
rakenteessa oleva kosteus ei irrota bitumiliuosta. Bitumiliuos BIL 20/85 muodostaa hyvän alustan kuumabitumilla tai 
Kerabit BIL 105/85 - bitumiliuoksella tehtävälle eristyssivelylle. Sekoita ennen käyttöä. Tuotetta ei tule käyttää 
sisätiloissa. 
 

Työohje: Liasta, irrallisista pintaosista ja pölystä puhdistetut pinnat sivellään tartukeainetta sisältävällä Kerabit 
BIL20/85 -bitumiliuoksella kertaalleen. Sively on helpointa suorittaa käyttäen suurehkoa sivellintä tai tervaharjaa.  
 

Kuivumisaika 2 - 3 tuntia +20 °C lämpötilassa. Kulutus 0,1 - 0,2 l/m².  
 

Kuivumisaikaan ja kulutukseen vaikuttavat lämpötila, pinnan tasaisuus ja sivelty liuosmäärä. Huolehdi riittävästä 
tuuletuksesta.  
 
 

KERABIT 105/85 
 

Kerabit BIL 105/85 - bitumiliuosta käytetään betonipintojen kosteuden eristykseen. Bitumiliuos on valmistettu 
puhalletusta bitumista liuottamalla bitumi haihtuvaan liuotteeseen. Bitumiliuos on väriltään mustaa. Bitumiliuos 
Kerabit BIL 105/85 on helposti siveltävä normaalilämpötilassa (+ 20 °C), mutta ruiskutuksia varten sitä täytyy 
lämmittää esim. vesihauteessa. Sekoita ennen käyttöä. Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa. 
 

Työohje: Käsiteltävän pinnan täytyy olla mahdollisimman kuiva ja puhdas (betonipintojen esisively suoritetaan bitumi-
liuoksella BIL 20/85). Sively on helpointa suorittaa käyttäen suurehkoa sivellintä tai tervaharjaa.  
 

Kuivumisaika: 2 - 4 tuntia +20 °C lämpötilassa. Kulutus: 0,3 – 0,5 l/m².  
 

Kuivumisaikaan ja kulutukseen vaikuttavat lämpötila, pinnan tasaisuus ja sivelty liuosmäärä. Huolehdi riittävästä 
tuuletuksesta.  
 
 

KERABIT BITUMIKATTOMAALI 
 

Kuivumisaika 3-4 tuntia +20 °C. Työskentelylämpötila +5…+25 °C. Sekoita maalia huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. 
Jos yhtenäisen kattopinnan maalaamiseen kuluu useampi purkki maalia, sekoita kaikki tarvittava maali ennen maalauksen 
aloittamista yhteen astiaan sävyerojen välttämiseksi. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä. 
 

Puhdista siveltävä pinta pölystä, liasta ja irtoavista pintaosista. Korjaa mahdolliset reiät Kerabit Tiivistysliimalla ja/tai 
bitumikermipalalla sekä tiivistä läpiviennit. Hoitamattomat bitumikatteet suositellaan käsiteltäväksi vähintään 2 - 4 vrk ennen 
maalausta Kerabit 20/85 -bitumiliuoksella. Anna bitumiliuoksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä.  Levitä maali siveltimellä tai 
harjalla. Kulutus bitumikatoilla 0,5 - 0,7 l/m².  
 

Huom! Sääolosuhteista riippuen pinnoitteen sivelyn jälkeen katolla voi esiintyä ruskeaa laikukkuutta, mikä häviää muutaman 

viikon kuluessa. 
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