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Przeznaczenie:
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS jest wysokiej jakości preparatem
gruntującym produkowanym przy użyciu asfaltu modyfikowanego
SBS o niewielkiej lepkości, doskonałej wydajności, wysokiej penetracji podłoża oraz krótkim czasie wysychania (poniżej 2,5 godziny).

Zakres stosowania:
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS stosuje się na zewnątrz do:
• gruntowania betonu pod papy i masy bitumiczne na izolacjach
pionowych i poziomych,
• gruntowania starych pokryć dachowych pod/na każdy rodzaj pap
asfaltowych,
• gruntowania płyt betonowych mostów pod papy mostowe,
• gruntowania betonu przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych ław budowlanych, ścian i fundamentów,
balkonów, loggi i tarasów,
• wykonania izolacji kręgów betonowych do studni, studni kanalizacyjnych, płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę (na zewnątrz),
• gruntowania remontowanych i nowych blach stalowych oraz ocynkowanych pod papy termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierzenia, obróbki dekarskie),
• zabezpieczenia stalowych elementów ogrodzeniowych – siatki,
słupy,
• zabezpieczenia powierzchni metalowych, np. elementów poręczy,
barier energochłonnych, konstrukcji stalowych,
• impregnacji powierzchni drewnianej,
• architektury ogrodowej – altany, szopy, elementy ogrodzeń, palisady – drewno w gruncie (po kilkukrotnym naniesieniu).

Sposób stosowania:
Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.
Roztwór należy nanosić na czyste podłoże (pozbawione luźnych
elementów, lodu, wody itp.) za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla, wałka. Produkt można nanosić metodą natrysku dynamicznego,
stosując do tego specjalistyczny sprzęt.
Nie ma przeciwwskazań do używania styropianu na wyschniętą
powłokę po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h).
Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smołowych. Maksymalna wilgotność betonu nie powinna przekraczać 9%
(tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu kauczukiem SBS
w znacznym stopniu zwiększa odporność na starzenie oraz działanie warunków atmosferycznych, także przy aplikacji w obniżonych
temperaturach.

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

Wydajność:
• od 0,1 (stal) do 0,25 (beton) l/m2 dla jednej warstwy w zależności od stanu i rodzaju podłoża i temperatury aplikacji.

Informacje praktyczne:
• opakowania metalowe 10, 30 litrów
• okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji
• zachowuje swoje właściwości w niskich temperaturach
do -25°C,
• wydłuża gwarancję na układy hydroizolacyjne w technologii Icopal,
• układ technologiczny z systemami: Wentylacja / Termik
Szybki Syntan® SBS oraz Bezpieczny Fundament Icopal.
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* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 04/2010 traci swoją ważność.
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