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KARTA TECHNICZNA:

PREPARAT GRUNTUJĄCY SICOWALL

Opis produktu:
Preparat gruntujący SICOWALL to gotowy do użycia produkt, wykonany na bazie polialkoholu winylowego
i innych składników stabilizujących nieorganicznych.
Zastosowanie:
Preparat gruntujący SICOWALL przeznaczony jest do impregnowania płyt krzemianowo wapniowych oraz
elementów z wermikulitu w celu wyrównania chłonności i zwiększenia ich przyczepności. Zastosowanie
preparatu na bazowym podłożu mineralnym wzmacnia jego strukturę wiążąc drobiny niestabilne, ogranicza
pylenie, zmniejsza i stabilizuje chłonność tworząc optymalne warunki do klejenia płyt krzemianowych
i wermikulitowych.
Dane techniczne:
Stan skupienia

ciecz

Barwa

biała

Zapach

wyczuwalny

Gęstość

ok.1100 g/dm³

pH

4÷5

Temperatura stosowania

od +50C do +250C

Odporność na temperaturę

do 1000C

Przepuszczalność pary wodnej

klasa I sD < 5 m (przepuszczalna dla pary wodnej)

Rozpuszczalność w wodzie

nieograniczona

Czas schnięcia

ok. 1h w temp. +200C

Wydajność

5 ÷ 10m2/L

Sposób użycia:
Podłoża przeznaczone do gruntowania powinno być w stanie suchym w celu umożliwienia maksymalnie
głębokiej penetracji, a także czyste, pozbawione luźnych, słabo związanych elementów. W miejscach cięcia
lub szlifowania płyt krzemianowych usunąć pył wilgotną gąbką lub odkurzaczem. W przypadku podłoży
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zagrzybionych lub zainfekowanych pleśnią należy wcześniej zastosować Preparat grzybobójczy SICOWALL.
Gruntowanie należy wykonać poprzez nałożenie na podłoże cienkiej, równomiernej warstwy preparatu przy
użyciu pędzla, wałka lub pistoletu malarskiego. Przed użyciem preparat wstrząsnąć lub wymieszać.
preparat gruntujący SICOWALL jest gotowy do użycia, nie wolno go rozcieńczać ani łączyć z innymi
produktami.
Zużycie:
W zależności od zastosowanej techniki nakładania i chłonności podłoża zużycie preparatu może wahać się
w przedziale od 50-100 ml/m².
Magazynowanie:
Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5 do +25°C.
Trwałość:
Przydatność do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu.
Dostępne opakowania:
Butelka 1L

6 szt. / karton

288 szt. / 1 paleta

Kanister 5L

---

120 szt. / 1 paleta

Kanister 10L

---

60 szt. / 1 paleta

Atesty:
Preparat gruntujący SICOWALL nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany zdefiniowany ustawą.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.
Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia zmywać niezwłocznie wodą.
Dokładny opis możliwych zagrożeń i sposób postępowania opisany jest w karcie charakterystyki.
Karta techniczna:
Wydanie: 1/2019
Uwaga: Podane informacje zawarte w Karcie Technicznej reprezentują naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie.
Informacje te nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania, oraz nie zwalniają naszych
klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych przed zastosowaniem produktu.
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