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Описание на продукта:
Silver primer®
primer® Speed Varnish SBS е ново поколение битумен лак за реновиране на
покриви, съдържащ натурален течен алуминий.

Област на приложение:
- Стари, повредени битумни шиндли
- Повредени битумни мембрани
- Вълнообразни битумни листове
- Метални обшивки

Метод на полагане:
Основата трябва да е чиста и суха – всякакви частици, които могат да доведат до
По--големи пукнатини,
намаляване на адхезията трябва да бъдат отстранени. По
вдлъбнатини и неравности трябва да се запълнят със Siplast Spatula®
Spatula® Speed
Insulation SBS.
SBS. Полагането да се извършва при температура над 100 С. ПРЕДИ
ПОЛАГАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО ДА СЕ РАЗБЪРКА ДОБРЕ ДОКАТО СЕ ПОЛУЧИ ЕДНОРОДНА
СРЕБРИСТА СМЕС БЕЗ ВИДИМИ ЗЛАТИСТИ ИВИЦИ. ДА СЕ РАЗБЪРКВА ОТ ВРЕМЕ НА
ВРЕМЕ В ПРОЦЕСА НА РАБОТА.
В зависимост от вида и състоянието на основата
основата Silver primer®
primer® Speed Varnish SBS
може да се полага чрез напръскване или посредством мече или четка. За плоски
покриви се препоръчва мече, а на недостъпни места – четка. НайНай-добър ефект при
полагане върху скатни покриви се постига при използване на въздушен пистолет.
Мечето и четката се движат с еднократни движения от билото към основата, чрез
равномерно нанасяне без да оставяне на следи.
Техника на полагане: в един тънък слой. Общото време на съхнене е 48 часа. Да не се
полага при дъжд и атмосферно замърсяване. Продуктът да не се разрежда и нагрява.
При реновиране на стари битумни мембрани или шиндли Icopal препоръчва системно
решение със Siplast Roof®
Roof® Speed Insulation SBS и Silver primer®
primer® Speed Varnish SBS и
6 години персонална гаранция за качество. 3(а за препоръчване 7) дни след

полагането на Siplast Roof®
Roof® Speed Insulation SBS трябва да се положи Silver primer®
primer®
Speed Varnish SBS.
SBS. Оптималната температура на полагането е между +10 и +200 С.
В случай на реновиране на ламаринени обшивки се препоръчва грундиране със
Siplast Primer®
Primer® Speed Primer SBS,
SBS, за да се получи равномерна повърхност.

Съхранение:
Да се съхранява в оригиналната опаковка, в изправено положение и в добре
вентилирани помещения, предпазен от директно слънчево нагряване и далеч от
източници на огън и топлина.

Разход:
0,10,1-0,4л/м2 в зависимост от условията, вида на основата и околната температура.

Полезна информация:
Опаковка:
Опаковка: баки от 5л и от 17,5л.
ПоПо-добър - до 24 месеца от датата на производство.
Гаранция: 6 -45г в зависимост от приложената система на Icopal.
Icopal.
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