
POPIS A VLASTNOSTI VÝROBKU:

Balenie: 6 kg

Teplota spracovania: od +5 do +35°C

Vlhkosť prostredia: < 85%

Predĺženie: pri 23°C : > 600%

Absorpcia vody: po 10 dňoch : ≤ 0,9%.

UV odolnosť: UV stabilný

Odolnosť v ťahu: pri 23°C : 7 N/mm2

OBLASŤ POUŽITIA:

POSTUP APLIKÁCIE:

Siplast Elastic Speed PUR®
Elastická asfaltovo-polyuretánová jednozložková tekutá hydroizolácia 

Siplast Elastic® Speed PUR je možné používať na rôzne druhy podkladov, ako
betón, asfaltové podklady, galvanizovaná oceľ, drevo, PVC, hliník, meď a iné, 
pričom účelom jej použitia je najmä: utesňovanie exponovaných miest  
klampiarskych prvkov atík, požiarnych priečok, strešných výlezov, svetlíkov a 
iných prvkov; zabezpečenie hrán a rohových detailov na ťažko dostupných 
miestach na strechách; zhotovenie elastických, trvanlivých a tesných izolácií na 
terasách, lodžiách a balkónoch; osádzanie profilov okolo okien a dverí 
vyrobených z PVC a dreva, hliníku a medi.

Po otvorení nádoby je potrebné výrobok dôkladne premiešať. Výrobok sa
nesmie zohrievať! Hmotu naneste na hladký povrch bez toho, aby bolo nutné 
plochu ošetriť základným náterom (v prípade asfaltových pásov je potrebné 
odstrániť posyp v šírke výstužnej systémovej polyamidovej pásky, pomocou 
valčeka alebo štetca). V prípade zhotovovania nepriepustnej izolácie je 
potrebné po nanesení prvej vrstvy (±0,9 kg/m2) pozdĺž hrany nalepiť elastickú 
výstužnú polyamidovú pásku (15 cm šírky) a dotlačiť ju k podkladu. Neskôr, cca 
po 4-6 hodinách, v závislosti od okolitej teploty treba naniesť druhú vrstvu 
hmoty (±0,7 kg/m2). Povrch sa považuje za dostatočne suchý v prípade, že 
vonkajší povrch nezanecháva škvrny pri dotyku. Na vzniknutý vodotesný náter 
je možné za účelom jeho zabezpečenia pred UV žiarením naniesť posyp, ktorý 
sa používa na asfaltové pásy (±0,2 kg/m2), alebo použiť reflexný náter Silver 
Primer® Speed SBS (±0,2 l/m2). Optimálna teplota aplikácie je od +5 to +35°C. 
Počas prác dodržujte predpisy bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia. 
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VÝDATNOSŤ:

PODMIENKY SCHNUTIA:

ELASTICKÁ VLOŽKA:

SKLADOVANIE:

NADVÄZUJÚCE DOKUMENTY:

Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je: 

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o. 
Mojmírovská 9 
951 12 Ivanka pri Nitre 
+421 37 692 00 00 
infosk@bmigroup.com 

icopal.sk

Skladujte v originálnych, hermeticky uzavretých obaloch, vo vykurovaných         
a vetraných miestnostiach.
Chráňte pred silným slnečným žiarením, sálavým teplom, ohňom a vlhkosťou.

Prvá vrstva ± 0,9 kg/m2 – po prilepení elastickej polyamidovej výstužnej pásky 
druhá vrstva ± 0,7 kg/m2.

Pri 20°C a 55% vzdušnej vlhkosti platná pre film hrúbky 1 mm
Max. čas otvoreného balenia: 2h
Odolnosť voči prachu po 4h
Suché na dotyk po 12h
Plne vytvrdnutý povrch po 5 dňoch
Maximálna čakacia doba medzi dvoma vrstvami 24 hodín

Karta bezpečnostných údajov

Tkaná polyamidová páska
Dĺžka: 10 m 
Šírka 0,15 m 
Farba: biela
Pružnosť: 600 %
Gramáž pásky: 70 g/m2
Pevnosť: 330 N/5 cm
Aplikačná teplota: od +5 do +35°C
Hraničná hodnota vlhkosti: 90 %
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