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SIPLAST PRIMER 
 

Описание на продукта и области на приложение 
Покритие за студено импрегниране(грунд) с кратко време на съхнене и направено 

от еластомерен битум и хидрокарбонатен разтворител. 

Този продукт се използва като грунд за повърхности от стомана, бетон и дърво. 

Върху него се допуска полагане чрез заваряване с газова горелка или горещ битум. 

В други случай трябва да се използва в съгласие със съответните с технически 

спесификации. 

 

Състав 
Състав(% от теглото): 40% модифициран еластомерен битум; 60% разтворител 

ксилол 

 

Основни характеристики 
Плътност 0,92 

Сухо вещество 46,5% 

Време на съхнене: при 23 градуса по Целзий и 55% 
влажност 

2часа 

Адхезия перпендикулярно(LCPC стандарт): ( с 
PARAFOR PONTS, заварен по цялата повърхност) 

0,4 МРа 

Битумен грунд, отговарящ на френския стандарт NF 
P 84-204(ref. DTU43.1) 

Да 

Съдържание на летливи органични съставки 495 г/л 

Други характеристики Вж. таблица за здраве и 
сигурност 

 

Опаковка 
Опаковка 

 
бр. баки на 

камион /палет 

бр. баки на 

контейнер/палет 

2л 10л 25л 200л 

216 69 24 4 

264(1) 54(2) 18(3) 4 

(1) палет от 6 дървени касетки с 44 баки 
(2) палет от 6 дървени касетки с 9 баки 

(3) палет от 8 дървени касетки с 8 баки и 2 дървени касетки с 1 бака 
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Основни правила за приложение 
 

Употреба Основните случаи на употреба са описани в стандарта ZSA 
Полагане Основните начини на полагане са описани в стандарта ZТA 

 

Полагането трябва да става върху чиста и суха основа с четка или валяк. Разходна 

норма около 0,25 л/м2 върху бетон или 0,1л/м2 върху стомана. 

 

Основни документи по ISO 9001 
 

Нашата компания има сертификат ISO 9001 за всичките си 
подразделения във Франция. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Френските продуктови технически карти са документи, базирани на 
ISO 9001. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Идентификация на продукта  
Толеранси Средните стойности, получени при стандартните тестове 

подлежат на производствение отклонения. Посочените 

средни стойности съответствуват на стандарта UEAtc. 

Номиналните отклонения в стойностите съответствуват 

на стандарта UEAtc. 

Могат да бъдат забелязани някои малки отклонения, тъй 

като стойностите са основани на средните стойности, 

получени от различните заводи. 
Модификация(и) Нашата компания си запазва правото да променя състава 

в резултат на технологични и експериментални 

усъвършенствания. Тази продуктова карта заменя 

предишната, за да получите актуалната продуктова 

карта, моля свържете се с нашия технически отдел. 
Класификация за опасност Безопасност: В съответствие с френските закони (от 

28/03/1987), апликаторът трябва да е информиран за 

продукта. За да получите актуална информация относно 

здравето и безопасността, моля свържете се с нашия 

технически отдел. 
Други Този продукт е само продуктова техническа карта. По 

отночение на всеки проект за хидроизолация или в 

случай на съмнение, моля свържете се с нашия 

технически отдел. 
Съхранение Този продукт е опакован вертикално върху палет или 

дървен съндък. 

Той трябва да се съхранява вертикално под навес, далеч 

от източници на топлина. 

 


