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Przeznaczenie:
Lakier UV Systemu Icopal jest bezbarwnym, szybkoschnącym lakierem akrylowym o nieznacznym połysku przeznaczonym do systemowego zabezpieczania warstwy szlachetnej plynnej Miedź Primer®
Szybki Lakier SBS na powierzchni dachów stromych.
Lakier jest odporny na działanie promieni UV dzięki czemu stabilizuje
i utrwala kolor płynnej miedzi oraz zabezpiecza powłoki przed szybkim utlenianiem. Uzyskana powłoka jest twarda i odporna na działanie
zmiennych warunków atmosferycznych.

Zakres stosowania:

Magazynowanie:

Lakier UV Systemu Icopal jest stosowany na zimno do zabezpieczania kauczukowo – bitumicznego lakieru z prawdziwej płynnej
miedzi - Miedź Primer® Szybki Lakier SBS na dachach stromych
w spójnym układzie technologicznym z cienką, trwałą i elastyczną membraną kauczuku SBS Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS.
Dodatkowo lakier może być używany na różne podłoża inne np.
metale, tworzywa i powierzchnie mineralne w celu utwardzenia
powierzchni i uzyskania stabilizacji koloru pod lakierem.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji
pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła
i ognia.

Wydajność:
• od 0,1 do 0,2 l/m2 dla jednej warstwy, w zależności od
stanu i rodzaju powierzchni oraz metody i temperatury
aplikacji.

Sposób stosowania:
Lakier UV Systemu Icopal należy nanosić na czyste i suche podłoże Miedź Primer® Szybki Lakier SBS za pomocą pędzla lub metodą natrysku dynamicznego. Lakier należy rozprowadzać równomiernie na podłożu nie powodując zacieków. Prace wykonywać w
temperaturach powyżej +10°C. Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych czy też mgły. W czasie prac należy zwracać uwagę
na to, aby nie uszkodzić powloki wykonanej ze szlachetnej miedzi.
Przed malowaniem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Nie rozcieńczać i nie podgrzewać produktu. Całkowity czas
schnięcia i utwardzenia lakieru wynosi min. 48 h. Dla przedłużenia
żywotności zaleca się naniesienie dwóch-trzech warstw lakieru.
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Informacje praktyczne:
• ilość w opakowaniu: 5 litrów, 17,5 litra
• okres trwałości: 24 miesiące
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