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Przeznaczenie:
Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS to płynna kauczukowa membrana SBS z dodatkiem bitumu do konserwacji asfaltowych pokryć
dachowych. Doskonała przyczepność oraz szybki czas schnięcia
pozwalają na użycie preparatu na powierzchniach dachów płaskich
oraz dachów stromych.

Zakres stosowania:
• do wykonywania bezspoinowych pokryć bitumicznych,
• do konserwacji i renowacji bitumicznych dachów płaskich i stromych
w spójnym układzie technologicznym Szybkich SBS z dekoracyjną
powłoką płynnego aluminium Silver Primer® Szybki Lakier SBS.

Sposób stosowania:
Podłoże powinno być czyste i suche – należy usunąć wszystkie elementy zmniejszające przyczepność. Wszelkie większe pęknięcia,
ubytki i nierówności w pokryciu bitumicznym należy obowiązkowo wypełnić Siplast Elastic® Szybki Uszczelniacz PUR w układzie
technologicznym z Elastyczną Zbrojącą Taśmą Poliamidową lub
za pomocą gęstej masy Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS.
Przed aplikacją Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania – okresowo mieszać także
w trakcie. Produkt należy nanosić na zimno równomiernie na całej powierzchni za pomocą grubego pędzla lub szczotki dekarskiej
POJEDYNCZĄ WARSTWĄ. Optymalna temperatura aplikacji to od
+5°C do +20°C. W przypadku stosowania posypki mineralnej jako
warstwy wierzchniej zaleca się położenie jeszcze jednej warstwy
kauczukowej membrany, po całkowitym wyschnięciu i odparowaniu rozpuszczalnika z warstwy pierwszej – posypkę należy nakładać
w momencie smarowania. Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych czy też mgły. Nie rozcieńczać i nie podgrzewać produktu.
Przy stosowaniu w temperaturach poniżej 5°C zaleca się wstawić
opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na około
24 h przed rozpoczęciem robót. Należy unikać wyższych temperatur i silnego nasłonecznienia. W celu ułatwienia pracy zaleca się
w trakcie użycia przelewać wymieszaną zawartość do mniejszych
pojemników. Pozostawienie otwartego pojemnika może skutkować
zgęstnieniem produktu, a przez to znacznym zwiększeniem zużycia.
Icopal zaleca systemowe rozwiązanie konserwacji i renowacji pokryć
bitumicznych za pomocą Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS i lakieru
z prawdziwego płynnego aluminium Silver Primer® Szybki Lakier SBS
z 6-letnią Imienną Gwarancją Jakości Icopal S.A.

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

Wydajność:
Ok. 0,4 kg/m2 dla jednej cienkiej warstwy w zależności od stanu i rodzaju podłoża oraz temperatury aplikacji.

Informacje praktyczne:
• opakowanie metalowe 20 kg,
• okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji,
• gwarancja: 3-6 lat w zależności od zastosowanego
układu technologicznego Icopal:
www.gwarancje.icopal.pl,
• zachowuje swoje właściwości w niskich temperaturach,
jest elastyczna do temperatury -15°C,
• nie zmienia konsystencji pod wpływem temperatury, wykazuje brak spływności nawet przy +90°C.

Dokumenty odniesienia:
PN-B-24620:1998 + PN-B24620:1998/Az1:2004
Deklaracja Zgodności nr 3/B/2011
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1551/03/2012
Raport klasyfikacyjny NRO nr 0976.1/11/R13, 0976.2/11/R13NP

* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 03/2011 traci swoją ważność.
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