
Siplast Roof®

Speed Insulation SBS

Charakteristika:

Siplast Roof® Speed Insulation SBS je tekutá 
asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom na 
ochranu a obnovu asfaltových krytín. Perfektná 
priľnavosť a rýchly čas schnutia umožňujú použitie 
na ploché ale aj na šikmé strechy.

Rozsah použitia:

•  na ochranu a obnovu asfaltových krytín plochých 
striech v kompaktnom technologickom systéme 
Speed SBS spolu s ochranným a dekoratívnym ná-
terom Silver Primer® Speed SBS,
•  alebo na ochranu a obnovu asfaltových krytín šik-
mých striech v kompaktnom technologickom systé-
me Speed SBS spolu s ochranným a dekoratívnym 
náterom: hliníkovým (Silver Primer® Speed SBS), 
medeným (Copper Primer® Speed SBS), železitým 
(Iron Primer® Speed SBS – vo farbách červenej, ze-
lenej, hnedej),
•  za studena bez spojov

Spôsob aplikácie:

Hmotu treba nanášať na čistý a suchý podklad v 
jednej tenkej vrstve maliarskou alebo strechárskou 
kefou. Ak je potrebné nanášať ešte jednu vrstvu, tak 
je treba počkať aby prvá vrstva úplne vyschla, min 
24 hodín. Všetky väčšie praskliny, trhliny, priehlbiny 
a nerovnosti opraviť materiálom Siplast Spatula®  

Speed SBS. V prípade, že vonkajšia teplota je pod 
+5°C, materiál treba skladovať v temperovanej 
miestnosti min. 24 hod. Práce treba vykonávať pri 
teplotách od +5°C do +25°C. Chrániť pred priamym 
účinkom slnečného žiarenia. Neodporúča sa na-
nášať v prípade dažďa alebo iných atmosferických 
zrážok, pri hmle. Výrobok je nutné pred použitím 
dôkladne premiešať. Netreba ho dodatočne riediť 
rozpúšťadlami. Pre uľahčenie prác odporúčame 
pripraviť materiál do menšej a čistej nádoby. Pone-
chanie otvorenej nádoby môže spôsobiť zhustnutie 
asfaltovej hmoty.

Skladovanie:

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

Výdatnosť:

•  0,4 kg / m² v jednej tenkej vrstve, záleží od cha-
rakteru a druhu vykonaných prác a od stavu a dru-
hu podkladu, ako aj od teploty počas aplikácie.

Praktické informácie:

•  balenie: 20 kg plechovka
•  spotrebovať do: 24 mesiacov od dátumu výroby
•  záruka: 3 – 6 rokov podľa aplikácie aktuálneho                                                                                                                                       
    technologického systému  
•  zachováva svoje vlastnosti pri nízkych teplotách,                                                                                                                                       
    je elastická do teploty -15°C
• nemení svoju konzistenciu pod vplyvom vyššej                                                                                                                                           
  teploty, je odolný a stály do +90°C
 

Doklady a certifikáty:
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Declaration of Conformity no. 3/B/2008
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