
Copper Primer®

Speed Varnish SBS

Charakteristika:

Copper Primer® Speed Varnish SBS je tekutá   
asfaltová hmota novej generácie s prídavkom medi 
na obnovu striech.

Rozsah použitia:

•  staré poškodené asfaltové šindle
•  poškodené asfaltované pásy
•  azbestocementové a eternitové krytiny
•  vlnité krytiny impregnované asfaltom
•  odfarbené betónové a keramické krytiny

Spôsob aplikácie:

Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnôt. Stav 
podkladu je dôležité prekontrolovať, aby tam ne-
ostali časti machu a piesku, ktoré by zabraňovali  
vsiaknutie asfaltovej hmoty do podkladu. Práce tre-
ba vykonávať pri teplote nad +10°C. Neodporúča 
sa aplikovať v prípade nevhodných poveternost-
ných podmienok a hmly. Pred použitím hmotu tre-
ba dôkladne premiešať, aby bola homogénna. Pre-
miešanie treba viackrát zopakovať aj počas celej 
doby nanášania. V rámci prípravných prác  je vhod-
né naniesť ako primárny náter, tenkú vrstvu asfal-
tovej hmoty modifikovanej SBS kaučukom Siplast 
Roof® Speed Insulation SBS – vytvorená hydroizo-
lačná vrstvička zabezpečuje celistvosť a elasticitu 
podkladu, väčší odpor proti prasknutiu a starnutiu 
asfaltovej hmoty. Viditeľné poškodenia a trhliny tre-
ba zatmeliť výrobkom Siplast Spatula® Speed
Insulation SBS. Copper Primer® Speed Varnish 
SBS sa odporúča nanášať striekacím zariadením. 
Hmotu treba nanášať rovnomerne na podklad v jed-
nej tenkej vrstve bez roztierania, lebo výsledkom 
budú čierne fľaky na povrchu. Celkový čas schnutia 
je 24 hod., potom sa môže nanášať konečný povlak 
UV Varnish of Icopal System, ktorý zabezpečuje 
farebnú stálosť. V prípade nepoužitia povlaku UV 
Varnish of Icopal System dôjde ku korózii charak-
terizujúcej meď.

Skladovanie:

Skladovať v originálnom obale vo vertikálnej polohe 
vo vetranej miestnosti, v dostatočnej vzdialenosti 
od zdrojov tepla a ohňa.

Výdatnosť:

•  od 0,1 lit. do 0,4 lit. / m² v jednej vrstve, záleží od 
charakteru a druhu vykonaných prác a od stavu a 
druhu podkladu, ako aj od teploty počas aplikácie.

Praktické informácie:

•  balenie: 2,5 lit., plechovka
•  spotrebovať do: 24 mesiacov od dátumu 
   výroby
•  záruka: 6 – 10 rokov podľa aplikácie aktuálneho                                                                                                                                       
   technologického systému 
•  nepoužívať na plechové a pozinkované krytiny 

Doklady a certifikáty:
PN-C-81803:2002
Deklaracja Zgodnosci nr 6/B/2009
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0388/03/2009
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