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Przeznaczenie:
Lepik asfaltowy na zimno do przyklejania płyt styropianowych.

Zakres stosowania:
STYROBIT K jest przeznaczony do:
• przyklejania płyt styropianowych oraz warstwowych (styropian jedno lub dwustronnie laminowany papą) do podłoży mineralnych i bitumicznych,
• przyklejania pap asfaltowych do podłoży mineralnych
(beton, cegła, siporex) i bitumicznych (papa, powłoki bezspoinowe),
• uzupełniania ubytków i pęknięć,
• wykonywania powłok wodoszczelnych, uszczelnień.

Sposób stosowania:
Podłoże należy osuszyć, oczyścić oraz wyrównać większe
nierówności, zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym np. Bitumex R. Przed właściwym klejeniem należy
sprawdzić czy zagruntowana powierzchnia jest wyschnięta.
Klej nanosić na podłoże. Nakładać pacą zębatą równoległymi (wzdłuż całej płyty) pasami o grubości 2-4 mm i szerokości ok. 50-100 mm, w odstępach 50-150 mm. Dopuszcza się nanoszenie lepiku plackami o grubości do 5 mm
i średnicy ok. 50-70 mm, w odstępach ok. 100-150 mm.
Po odparowaniu rozpuszczalnika z kleju przyłożyć płyty styropianowe do podłoża i docisnąć. Prace prowadzić
w temperaturze min. +5ºC (optymalnie: +20ºC). Przy stosowaniu w temperaturach poniżej +10ºC, zaleca się wstawić
opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na
ok. 24 godz. przed rozpoczęciem robót. W optymalnych
warunkach czas schnięcia wynosi 24 godziny. Nie przyklejać pap do podłoży styropianowych narażonych na bezpośrednie operowanie słońca.

Wydajność:
• od 0,7 do 1,5 kg/m2 w zależności od rodzaju i stanu (równości) podłoża.

Informacje praktyczne:
• opakowanie metalowe 20 kg,
• okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji,
• produkt gotowy do aplikacji, nie rozcieńczać, nie
podgrzewać,
• używać na zewnątrz pomieszczeń i budowli oraz
w miejscach dobrze wentylowanych.
• narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac
można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

Dokumenty odniesienia:
PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004.
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Magazynowanie:
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji
pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła
i ognia.
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