
UV Varnish
Of Icopal System

Charakteristika:

UV Varnish Of Icopal System je bezfarebný, rých-
loschnúci akrylový lak bez lesku, odporúčaný ako 
ochranný povlak do systému v kombinácii s Copper 
Primer® Speed Varnish SBS na šikmé strechy. Lak 
je odolný voči UV žiareniu, vďaka tomu stabilizuje a 
chráni farbu medi proti rýchlej korózii. Vytvára tvrdý 
a odolný povlak voči atmosferickym vplyvom.

Rozsah použitia:

UV Varnish Of Icopal System sa aplikuje za stude-
na ako ochrana asfaltovej hmoty modifikovanej SBS 
kaučukom s prídavkom medi – Cooper Primer®  
Speed Varnish SBS na šikmých strechách v kom-
paktnom systéme s tenkou, trvalou a elastickou 
vrstvou Siplast Roof® Speed Insulatin SBS. Používa 
sa aj na rôzne iné podklady ako napr.: kovy, plasty, 
minerálne látky, ako povrchová ochrana na zabez-
pečenie farebnej stálosti.

Spôsob aplikácie:

UV Varnish Of Icopal System sa nanáša na čistý a 
suchý podklad Copper Primer® Speed Varnish SBS 
kefou alebo striekacím zariadením. Lak treba naná-
šať rovnomerne bez stečenia. Práce treba vykonávať 
pri teplotách nad +10°C. Neodporúča sa aplikovať v 
prípade nevhodných poveternostných podmienok a 
hmly. Počas prác si treba dávať pozor, aby sa me-
dený povlak nepoškodil. Pred použitím treba lak 
dôkladne premiešať. Neriediť a nenahrievať. Celko-
vý čas schnutia a vytvrdnutia je 48 hod. Pre predĺže-
nie životnosti sa odporúča nanášať v dvoch až troch 
vrstvách. 

Skladovanie:

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

Výdatnosť:

•  od 0,1 lit. do 0,2 lit. / m² v jednej vrstve, záleží od 
charakteru a druhu vykonávaných prác a od stavu a 
druhu podkladu, ako aj od teploty počas aplikácie.

Praktické informácie:

•  balenie: 5 lit., 17,5 lit. plechovky
•  spotrebovať do: 24 mesiacov od dátumu výroby

Doklady a certifikáty:
PN-C-81821:2004
Deklaracja Zgodnosci nr 5/B/2009
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0388/02/2009
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