
Silver Primer Speed SBS
STRIEBORNÝ ANTIKORÓZNY RÝCHLOSCHNÚCI ASFALTOVÝ LAK

POPIS VÝROBKU:

Objem balenia: 17,5 l

OBLASŤ POUŽITIA: Strieborný antikorózny rýchloschnúci asfaltový lak modifikovaný

SBS kaučukom, spája vlastnosti reflexného laku a penetračného

náteru. Je určený na regeneráciu, obnovenie a konzervovanie

rôznych povrchov. Vytvára strieborný dekoratívny povrch so

zvýšenou odolnosťou proti starnutiu a zároveň tenkú

hydroizolačnú vrstvu.

APLIKÁCIA: Používa sa na penetráciu a lakovanie vrchných povlakov strešných krytín z asfaltovaných pásov,

plechu, eternitu a asfaltových vlnitých dielcov, ďalej betónových, oceľových a liatinových

podkladov. Je vhodný na ochranu a regeneráciu zostarnutých a popraskaných asfaltovaných

pásov, skorodovanej plechovej krytiny, strešných eternitových dielcov, popraskaných a

znečistených betónových prvkov, rôznych nových betónových prvkov, kovových oplotení, pletív

a stĺpov a korodujúcich nádrží na vodu a nebezpečných látok. Výnimočné technické parametre

výrobku zaručujú vynikajúcu penetráciu aj pri jeho aplikácii len v jednej vrstve a vytvorenie

strieborného reflexného povrchu odrážajúceho až 60 % slnečného žiarenia. Nanáša sa v

studenom neriedenom stave na čistý, suchý a odmastený podklad štetcom, kefou, alebo

valčekom. Aplikácia výrobku je možná aj striekaním.

VLASTNOSTI: Predlžuje životnosť asfaltovaných pásov o viac ako 50%

Zvyšuje mechanickú odolnosť povrchu asfaltovaného pása o 40% na dobu 5 rokov (chráni pás

proti opadávaniu posypu a vypĺňa mikrotrhliny)

Znižuje teplotu v podkrovných priestoroch

Nie je škodlivý pre životné prostredie

Je vysoko odolný proti poveternostným a chemickým vplyvom

SKLADOVANIE: Tento výrobok je balený na stojato na paletách. Výrobok musí byť skladovaný na stojato pod

krytým prístreškom mimo dosahu zdrojov tepla. Odporúča sa používať rukavice a okuliare.

Počas práce je zakázaná práca s otvoreným ohňom a fajčenie.

DOPLNKOVÉ
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TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre Jednotky Hodnota

Hustota pri 20°C g/cm3 0,92

Obsah riedidla % ≥ 40

Obsah popoľa % 0

Bod vzplanutia °C > 60

Doba schnutia pri 23 °C a 55% relatívnej vlhkosti h < 8

Bod mänutia asfaltovej vrstvy po odparení rozpúšťadla °C ≥ 90

Teplota spracovateľnosti °C ≥ - 5

Informatívna spotreba kg/m2 0,08 - 0,28

BALENIE:

Parametre Jednotky Hodnota

Objem balenia kg 17,5

Počet plechoviek na palete ks 33

Hmotnosť palety (informatívna) kg 700
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