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Silver Primer®

Szybki Lakier SBS

Przeznaczenie:
Silver Primer® Szybki Lakier SBS to nowej generacji lakier asfaltowy z praw-
dziwym płynnym aluminium do renowacji pokryć dachowych oraz obróbek 
blacharskich wykonanych z metalu.

Zakres stosowania:
•	 stare zniszczone gonty bitumiczne,
•	 zniszczone pokrycia z papy asfaltowej,
•	 bitumiczne płyty faliste,
•	 obróbki dachowe i pokrycia wykonane z blachy.

Sposób stosowania:
Podłoże powinno być czyste i suche – należy usunąć wszystkie elementy 
zmniejszające przyczepność. Wszelkie większe pęknięcia, ubytki i nierówno-
ści w pokryciu bitumicznym należy obowiązkowo wypełnić Siplast Szpachla® 
Szybka Izolacja SBS. 
Prace należy wykonywać w temperaturze powyżej +10°C. PRZED MALO-
WANIEM NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ ZAWARTOŚĆ OPAKOWA-
NIA. NALEŻY MIESZAĆ AŻ DO OSIĄGNIĘCIA JEDNOLITEJ SREBRNEJ 
STRUKTURY, BEZ WIDOCZNYCH ZŁOTYCH PASEMEK. OKRESOWO 
NALEŻY MIESZAĆ TAKŻE W CZASIE MALOWANIA. 
W zależności od struktury oraz rodzaju powierzchni Silver Primer®  
Szybki Lakier SBS można nanosić metodą natrysku dynamicznego, wał-
kiem lub pędzlem. Na powierzchniach dachów płaskich zalecane jest kry-
cie wałkiem, a w miejscach trudno dostępnych pędzlem. Na powierzch-
niach dachów stromych: gonty, płyty bitumiczne – najlepsze efekty krycia 
uzyskuje się metodą natryskową. Wałek lub pędzel należy prowadzić po-
jedynczym ruchem z góry na dół, rozprowadzać równomiernie na podłożu, 
nie powodując zacieków. Sposób krycia: jedna cienka warstwa. Całkowity 
czas utwardzenia lakieru wynosi 48 h godzin. Nie stosować w czasie opa-
dów atmosferycznych czy też mgły. Nie rozcieńczać i nie podgrzewać pro-
duktu. W przypadku konserwacji starych pokryć bitumicznych Icopal zaleca 
systemowe rozwiązanie za pomocą płynnej kauczukowej membrany SBS 
z dodatkiem bitumu Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS oraz Silver Primer® 
Szybki Lakier SBS z 6-letnią Imienną Gwarancją Jakości Icopal S.A. Po 
naniesieniu Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS po 3 dniach (optymalnie po 
7 dniach) powinno się nałożyć warstwę szlachetnego aluminium Silver Primer®  
Szybki Lakier SBS. Optymalna temperatura aplikacji to od +10°C do +20oC.
W przypadku renowacji obróbek blacharskich zaleca się przed ma-
lowaniem zagruntowanie powierzchni roztworem Siplast Primer®  
Szybki Grunt SBS w celu uzyskania jednolitej powierzchni. 

Wydajność:
•	 od 0,1 do 0,4 l/m2 dla jednej warstwy w zależności od stanu 

i rodzaju powierzchni oraz metody i temperatury aplikacji.

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

Informacje praktyczne:
•	 opakowania metalowe: 5 i 17,5 litra,
•	 okres trwałości: 24 miesiące,
•	 gwarancja: 6-45 lat w zależności od zastosowanego układu 

technologicznego Icopal: www.gwarancje.icopal.pl,
•	 Chłodny Dach – współczynnik SRI = 80.
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