
Siplast Primer Speed SBS
MODIFIKOVANY ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

POPIS VÝROBKU:

Objem balenia: 10, 30, 200 l

OBLASŤ POUŽITIA: Tekutá asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom, určená na

penetráciu podkladov v hydroizolačných systémoch a na

vytváranie hydroizolačných vrstiev. Nanáša sa na čistý, suchý a

bezprašný podklad kefou alebo valčekom. Aplikácia výrobku je

možná aj striekaním za pomoci špeciálneho striekacieho

zariadenia.

APLIKÁCIA: Používa sa pri penetrácii betónových a oceľových podkladov pri aplikácii všetkých druhov

asfaltovaných pásov. Je tiež vhodný na betónové a oceľové podklady v prípade lepenia

samolepiacich asfaltovaných pásov a asfaltových fólií, na betónové základy a oceľové mosty

v prípade natavovania hydroizolačného pásu na mostovú konštrukciu. Výhodou sa môže použiť
na penetráciu podloží pri pokládke modifikovaných pásov metódou natavovania, alebo lepením,

hlavne vtedy, keď sa tieto práce vykonávajú pri nízkych, alebo záporných vonkajších teplotách.

Výnimočné technické parametre výrobku zaručujú vynikajúcu penetráciu aj pri jeho aplikácii len

v jednej vrstve. Vo viacerých vrstvách je možné použiť na vytváranie izolácií podložia, stien,

soklov a pri iných konštrukciách budov proti zemnej vlhkosti a na miestach, kde nepôsobí

tlaková voda.

VLASTNOSTI: 7x rýchlejší čas schnutia

3x väčšia výdatnosť (10 l = 50 m2, 30 l = 150 m2, 200 l = 1000 m2)

2,5x hlbšia penetrácia podkladu

neobsahuje škodlivé ťažké kovy nekontaminuje vodné zdroje

SKLADOVANIE: Tento výrobok je balený na stojato na paletách. Výrobok musí byť skladovaný na stojato pod

krytým prístreškom mimo dosahu zdrojov tepla. Odporúča sa používať rukavice a okuliare.

Počas práce je zakázaná práca s otvoreným ohňom a fajčenie.

DOPLNKOVÉ

INFORMÁCIE: Karta bazpečnostných údajov
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TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre Jednotky Hodnota

Hustota pri 20°C g/cm3 0,92

Obsah riedidla % 60

Obsah popoľa % 0

Bod vzplanutia °C > 31

Doba schnutia pri 23 °C a 55% relatívnej vlhkosti h 0,5

Teplota spracovateľnosti °C ≥ - 15

Lepivosť MPa 0,4

Informatívna spotreba kg/m2 0,2

BALENIE:

Parametre Jednotky Hodnota

Objem balenia kg 10, 30, 200

Počet plechoviek na palete ks 70, 28, 4

Hmotnosť palety (informatívna) kg 760, 850, 740
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