
Siplast Fundament®

Szybka Izolacja SBS

Przeznaczenie:

Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS to gęsta masa powłokowa SBS 
przeznaczona wyłącznie do zabezpieczania izolacji pionowej fundamentów.

Zakres stosowania:

Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS stosuje się na zimno po uprzed-
nim zagruntowaniu zabezpieczanego podłoża za pomocą preparatu grun-
tującego Siplast Primer® Szybki Grunt SBS.
Służy do wykonywania zabezpieczenia przeciwwilgociowego zewnętrz-
nych ścian fundamentów obiektów budowlanych. Produkt należy stoso-
wać w przypadku niskiego poziomu wody gruntowej nie wywołującej par-
cia hydrostatycznego na zabezpieczane elementy podziemne budynku.

Sposób stosowania:

Produkt należy nanosić za pomocą szczotki lub pędzla na wstęp-
nie zagruntowane podłoże modyfikowanym roztworem asfaltowym 
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS. Prace należy wykonywać na suchym 
podłożu, optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie sto-
sować w czasie opadów atmosferycznych czy też mgły. Przed użyciem 
zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać za 
pomocą rozpuszczalników organicznych. Po otwarciu całość opakowania 
należy zużyć z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i możli-
wość zgęstnienia zawartości. Produkt należy nanosić cienkimi warstwami. 
Każdą następną warstwę można nanosić na poprzednią po jej całkowitym 
wyschnięciu, ale nie wcześniej niż po 24 h – czyli okresie po odparowa-
niu rozpuszczalnika. Wyschnięta powłoka wykazuje powierzchniową kle-
istość, ale nie jest brudząca. Odpowiednie zabezpieczenie hydroizolacyjne 
uzyskuje się już przy dwóch naniesionych warstwach. Każda następna 
warstwa poprawia zabezpieczenie hydroizolacyjne powierzchni. Naniesie-
nie zbyt grubych warstw Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS może 
skutkowac ściekaniem masy po pionowych powierzchniach, a w czasie 
silnego nasłonecznienia powierzchni mogą tworzyć się pęcherze. Nie ma 
przeciwwskazań do przyklejania styropianu na wyschniętą powłokę 
po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48-72 h).
Utworzona przez Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS powłoka 
o łącznej grubości ok. 3 mm chroni konstrukcje budowlane zagłębione 
w gruncie przed działaniem wilgoci, wody gruntowej i opadowej. Powło-
ka jest odporna na działanie kwaśnych opadów, słabych kwasów oraz 
ługów. Modyfikacja asfaltu kauczukiem SBS zwiększa radykalnie odpor-
ność wykonanej powłoki na starzenie, ewentualne ruchy podłoża oraz 
umożliwia stosowanie w obniżonych temperaturach. Przy stosowaniu 
w temperaturach poniżej 5°C zaleca się wstawić opakowanie z produktem
do ciepłego pomieszczenia na około 24 godziny przed rozpoczęciem 
robót.

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji 
pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed na-
słonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła 
i ognia.
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Dokumenty odniesienia:

Informacje praktyczne:

•	 opakowanie metalowe 20 kg, 
•	 okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji,
•	 zachowuje swoje właściwości w niskich temperaturach, 

jest elastyczny do temperatury -15°C,
•	 nie zmienia konsystencji pod wpływem temperatury, 

wykazuje brak spływności nawet przy +90°C.

Wydajność:

•	Ok. 0,7 kg/m2 dla jednej cienkiej warstwy w zależności 
od stanu i rodzaju podłoża oraz temperatury aplikacji.
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* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 04/2011 traci swoją ważność.


