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Призначення:
Silver Primer® Szybki Lakier SBS це нове покоління бітумного лаку з
реальним рідким алюмінієм для ремонту покрівельних та металевих
обробок на дахах.

Область застосування:
•
•
•
•

стара пошкодженна бітумна черепиця;
старе пошкодженне покриття з реберойду;
бітумні гофровані листи;
різні обробки з бітумного покриття або листового металу.

Спосіб застосування:
Основа повинна бути чистою і сухою - всі елементи, що зменшують
адгезію, повинні бути видалені. Будь-які більші тріщини, порожнечі та
нерівності бітумного покриття повинні бути заповнені Siplast Spatula®
Quick Insulation SBS.Роботи повинні виконуватися вище + 10 ° С.
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕРІАЛУ, ЙОГО ПОТРІБНО ДУЖЕ
РЕТЕЛЬНО ПЕРЕМІШАТИ, ДО ОДНОРІДНОЇ СРІБНОЇ МАСИ БЕЗ
ВИДИМИХ ЖОВТИХ СМУЖОК НА ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛУ. ТАК
САМО І ПІД ЧАС РОБОТИ ЧАС ВІД ЧАСУ ПОТРІБНО ПЕРЕМІШУВАТИ МАТЕРІАЛ, ЩОБ ВІН ЗАВЖДИ БУД ОДНОРІДНИМ. Залежно
від структури та типу поверхні, Silver Primer® Rapid Varnish SBS
можна наносити динамічним напиленням, валиком або щіткою.
Рекомендується використовувати валик на плоских покрівельних
поверхнях і в місцях, які не легко доступні за допомогою щітки. На
поверхнях крутих покрівель: бітумна черепиця, бітумні гофровані
листи - найкращі покриваючі ефекти, отримані розпиленням. Валік
або щітку слід направляти в одноразовому русі зверху вниз,
рівномірно розподілити по основі, не викликаючи смуг. Спосіб
покриття: один тонкий шар. Загальний час затвердіння лаку
становить 48 годин. Не використовуйте під час атмосферних опадів
або туману. Не розбавляйте та не нагрівайте продукт. Для
утримання старих бітумних покриттів Icopal рекомендує системне
рішення з використанням рідкої резинової мембрани SBS з бітумом
Siplast Dach® Fast SBS Ізоляція і Silver Primer® Rapid SBS Paint з 6річною гарантією якості BMI-Icopal. Після застосування Siplast Dach®
Quick Insulation SBS через 3 дні (оптимально через 7 днів) слід
нанести шар благородного Silver Primer® Fastcoat SBS.
Оптимальною температурою нанесення є від + 10 ° C до + 20 ° C. У
разі відновлення металевих елементів рекомендується обробити
поверхню ґрунтом Siplast Primer® Quick Primer SBS перед
нанесенням покриття для отримання однорідної поверхні.
* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 04/2011 traci swoją ważność.
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Зберігання:
Зберігати в оригінальній упаковці у вертикальному
положенні, в приміщеннях, захищених від сонячного світла,
провітрювати, подалі від джерел тепла та вогню.

Розхід:
• від 0,1 до 0,4 л / м2 для одного шару в залежності від
стану і типу поверхні, а також від способу і температури
нанесення.

Практична інформація:
• металеваупаковка: 5 літрів або 17,5 літрів;
• гарантійний срок: 24 місяці;
• Гарантія: 6-45 років залежно від використовуваної системи BMI-Icopal: www.gwarancje.icopal.pl;
• Прохолодний дах - коефіцієнт SRI = 80.
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