KARTA
TECHNICZNA

LEPIK NA ZIMNO

- Przyklejanie pap asfaltowych do pod³o¿y,
klejenie warstw pap miêdzy sob¹, wykonywanie
bezspoinowych pow³ok wodochronnych w
budownictwie.
Stosowaæ na zewn¹trz budynków.

masa
asfaltowo - ¿ywiczna

W£AŒCIWOŒCI:

SPOSÓB U¯YCIA:

Masa bitumiczna z dodatkiem zwi¹zków
chemicznych poprawiaj¹cych przyczepnoœæ do
ró¿nych pod³o¿y i mo¿liwoœæ stosowania na
lekko wilgotne pod³o¿a. Zawartoœæ dodatków
powoduje (po odparowaniu rozcieñczalnika)
powstanie pow³oki o elastoplastycznych
w³asnoœciach, silnie zwi¹zanej z pod³o¿em.
Pow³oka jest odporna na dzia³anie wody,
s³abych kwasów, zasad i agresywnych
zwi¹zków zawartych w ziemi. Zawiera
rozpuszczalnik organiczny.

Klejenie pap asfaltowych do pod³o¿a i miêdzy
sob¹.
Nanieœæ warstwê lepiku na zimno na zagruntowane pod³o¿e (betonowe lub star¹ warstwê
papy) ca³opowierzchniowo (szerokoœæ przyklejanej warstwy papy), odczekaæ 15 do 20min. i
roz³o¿yæ nak³adan¹ papê dobrze dociskaj¹c j¹ do
masy. Nale¿y pamiêtaæ o 10cm zak³adach papy
na papê. Z³¹cza przesmarowaæ od góry lepikiem
na zimno. Przy klejeniu nowych pap miêdzy sob¹
postêpowaæ jak wy¿ej, gruntowanie nie jest
wymagane.

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A:
Stare pokrycie papowe – usun¹æ
zanieczyszczenia, luŸne czêœci starej papy,
b¹ble i pêcherze przeci¹æ na krzy¿ i podkleiæ
lepikiem na zimno. Wyrwy i ubytki w starym
pokryciu w celu wyrównania powierzchni
wype³niæ mas¹ szpachlow¹ Arbolex-U
Pod³o¿e betonowe – wszystkie miejsca
uszkodzone (wyrwy, wy³omy szpary itp.),
fragmenty porowate nale¿y zaszpachlowaæ
zapraw¹ mineraln¹ do tego celu przeznaczon¹.
Miejsca styków œcian pod k¹tem nale¿y wyobliæ
wykonuj¹c tzw. fasetê stosuj¹c do tego celu
odpowiednie mineralne masy szpachlowe.
W ka¿dym z przypadków stosowania
zagruntowaæ pod³o¿e stosuj¹c roztwór do
gruntowania Izobit BR, który powinien dobrze
wyschn¹æ.
NARZÊDZIA:
Paca stalowa, szpachla,
szczotka dekarska.

Wykonywanie bezspoinowych pow³ok
wodochronnych. Powierzchniê izolowane
zagruntowaæ Izobitem BR. Po dobrym wyschniêciu roztworu gruntuj¹cego na³o¿yæ w 2 – 4
warstwach Lepik na zimno na ca³¹ zagruntowan¹
powierzchniê w iloœci ok. 0,6 – 0,8 kg/m2 na jedn¹
warstwê. Przed nak³adaniem kolejnej warstwy
odczekaæ do ca³kowitego wyschniêcia
poprzedniej warstwy. Ka¿d¹ kolejn¹ warstwê
nak³adaæ prostopadle do warstwy poprzedniej,
aby unikn¹æ nieci¹g³oœci warstwy izolacyjnej.
£¹czne zu¿ycie lepiku na zimno wynosi od 1,2 do
3,2 kg/m2. Gruboœæ warstwy kontrolowaæ poprzez
zu¿ycie materia³u.
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywaæ w szczelnie zamkniêtych,
nieuszkodzonych opakowaniach, w ch³odnych i
suchych pomieszczeniach. Produkt nie jest wra¿liwy na temperatury ujemne. Okres przydatnoœci
do u¿ycia 12 miesiêcy.
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DANE TECHNICZNE:
- barwa
- gruboœæ pojedynczej warstwy
- czas schniêcia warstwy
- iloœæ warstw
- pozosta³oœæ suchej masy
- zu¿ycie
- temperatura pod³o¿a
i powietrza podczas stosowania
- metoda nak³adania
- warunki przechowywania
i transportu
- okres przydatnoœci
(od daty produkcji)
- mycie narzêdzi
- dokumenty odniesienia

czarna
0,7 – 0,9mm
py³osuchoœæ: 6 godzin
suchoœæ w³aœciwa po 24 godzinach
1 do klejenia pap
2 – 4 jako hydroizolacja
80%
2
0,6 – 1,0 kg/m /warstwê
0
+5 - +35 C
szczotka, paca stalowa, szpachla
0
w suchych i ch³odnych pomieszczeniach, w temperaturze powy¿ej +5 C
do 12 miesiêcy
benzyna lakowa, rozpuszczalnik organiczny
PN-B 24620:1998/Az1:2004 , atest PZH

UWAGI:

OPAKOWANIA
Jednostkowe
Wiaderko

Zbiorcze

Wiaderko

5 kg
10 kg

400 kg
550 kg

Wiaderko

19 kg

627 kg

WARUNKI WYKONANIA :
Prace prowadziæ w temperaturze pod³o¿a i
powietrza od +5°C do +35°C.

ZALECENIA OGÓLNE:

Dane techniczne i informacje o sposobie
stosowania podane s¹ dla temperatury 23°C ±
2°C. W innych warunkach czas schniêcia mo¿e
ulec zmianie. Produkt zawiera rozcieñczalnik
organiczny, podczas stosowania przestrzegaæ
stosownych przepisów BHP. W szczególnoœci
zadbaæ o bardzo intensywne przewietrzanie
miejsca wykonywania robót. Nie stosowaæ
wewn¹trz budynków. Produkt chroniæ przed
dzieæmi. W razie zabrudzenia oczu nale¿y
natychmiast przemyæ je du¿¹ iloœci¹ wody i
skontaktowaæ siê z lekarzem. Producent nie
odpowiada za szkody wynik³e z nieumiejêtnego
lub niezgodnego z przeznaczeniem u¿ycia
wyrobu.

Prace prowadziæ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, instrukcj¹ producenta, normami i
w³aœciwymi przepisami BHP.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowi¹zuj¹ca i zastêpuje wszystkie poprzednie.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Skarszewy, dnia 21.03.2011.
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