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RoztwÓr asfaltowy do gruntowania modyfikowany

szybkoschnqcy

JARLEP GM

- roztwÓr asfaltowy do gruntowania
modyfikowany szybkoschnący' koloru czarnego o
konsystencji płynnej do stosowania na zimno bez
podgrzewania.

Dane techniczne
Skład: mieszanina asfaltÓw, rozpuszczalnikÓw,

SBS i

Właściwości

a

głęboka penetracj a podłożn
działa na lekko wilgotnych podłożach
zabezpiecza betony przed wilgocią i korozją

a

zw iększa pr zy czepność podłoĄ

o

powłoka odpoma na słabe kwasy i zasady
jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uĄcia),
dający się nakładać pędzlem lub szczotką dekarską
daje szybko mocne i stabilne połączenie

o
o

a

innych dodatkÓw uszlachetniających.

Zastosowanie

Czas schnięcia: nie dłuŻszy nii 6h
Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego:

min.3loC
Lepkośćumowna w temp. 23+0,50c(mierzona
kubkiem wypływorvym nr 4): od 40 do 50s
a

Temperatura stosowania: od +50C do 250C
Zgodnośćz normą: PN.B-24620:I998l Az| :2004
Krajowa Ocena Techniczna: Nr IBDiM-KOT2020/0517 wydanie

1

Zuż.yciez w zalęinościod rodzaju i stanu gruntowanego
podłoża wynosi 0'2 do O,6kglm2 przy jednokrotnym
nanoszeniu.
I|ośćwarstw:
- gruntowanię:

l

warstwa

powloki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy
Dostępne opakowania: 10 |,20|
Uwagi
Nie należy stosowaÓ wyrobu wewnątrz pomieszcze
przeznaczonych na staty pobl ludzi i branĘ spozywczo-

zywnościowej oraz do materiałÓw smołowych.
WyrÓ b zaw ięr a r o zpuszczaln i ki orgarr ic mę. P r ąl pr acy
na|eŻy przestrzegać przepisÓw

BHP, stosować odzieŻ,

okulary i rękawice ochronne .WyrÓb stosować w
miejscach przewiewnych, z dala od ognia.
WyrÓb na|eŻy chronić przed dostępem dzieci.
Narzędzia zabrudzonę podczas wykonywania prac mozna
czy ścićrozpuszczalnikami benzynowymi (benzyna

a

gruntowanie podłoĄ betonowych pod wszelkiego
rodzaj u warstwy hydro i zo l acyj ne, ławy' fundamenĘ,
podziemne częŚci budowli
wykonywanie samodzielnych powłok hydroizolacyj nych
typu lekkiego
podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne
zabezpieczęn i a e lęmentÓw drewn i anych i metal owych
zagłębionych w gruncie
SposÓb stosowania
RoztwÓr po dokładnym wymieszaniu nanosi się na suche,
oczyszczonę z zanięczyszczert podłożeZa pomocą
szczotki dekarskiej, pędz|a lub natrysku. Za|ęcana
temperatura nanoszenia powyżej +50C. W celu ułatwienia
prac w chłodniejsze dni za|eca się przechowywanie

wyrobu w ogrzewanym pomieszczeniunal-2 doby,
dzięki czemu roztwÓr zachowuje optymalną ptynnośÓ.
Nie naleŹy prowadzić prac podczas opadÓw
atmosferyc zny ch i silnego nasłonecznienia.

Transport i przechowywanie
Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych
opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nasłonęcznieniem, z dala od
źrodęłciepłą ognia i elementÓw grzewczych.
PrzydatnoŚć do urycia 24 miesiące od daĘ produkcji.
W czasie transportu wyrÓb na|eŻy zabezpieczyć przed
moż l i wo ści ą przem i es zczania. S kładować maksymalnie
w trzech warstwach. Można przechowywać w ujemnych
temperaturach.

lakowa).
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do
temperatury +23oC+2oC i wilgotności 55%o.

Nizsza

temperatura i podwyiszona wilgotność wydltuia czas

schnięcia.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z Kartą
Charakterystyki wyrobu lub z etykietą na opakowaniu.
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