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Siplast Primer ®
unikalny roztwór asfaltowy modyfikowany SBS

Niezbędny do zabezpieczania fundamentów i ścian piwnic
Idealny do gruntowania pod papy termozgrzewalne

Po 24 godzinach schnięcia głębo-

kość penetracji w głąb betonu pre-

paratu SIPLAST PRIMER ® wynosi

2-3 mm.

Po 24 godzinach schnięcia powierz-

chnia pokryta roztworem SIPLAST

PRIMER ® jest matowa i sucha.

Siplast Primer ®

Stosuje się na zimno do gruntowania:

- fundamentów i ścian piwnic,

- podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju papy     

zgrzewalne, w szczególności modyfikowane SBS,

- podłoży betonowych pod papy samoprzylepne,

- podłoży stalowych pod zgrzewanie pap asfaltowych,

- impregnacji powierzchni drewnianych.

Produkt zastosowany i sprawdzony na wielu
odpowiedzialnych obiektach w całej Europie w tym na
obiektach inżynierskich (mosty, budowle podziemne)

Po 24 godzinach schnięcia po-

wierzchnia pokryta tradycyjnym

preparatem jest błyszcząca i dość

miękka, robiąca wrażenie niecał-

kiem suchej.

Po 24 godzinach schnięcia głębo-

kość penetracji w głąb betonu trady-

cyjnego preparatu wynosi 0,5-1 mm.

Siplast Primer ®

Dzięki wysokiej jakości składników i niewielkiej lepkości 
SIPLAST PRIMER  ® jest szczególnie łatwy do rozprowadzania,
co dodatkowo zwiększa jego wydajność. Preparat należy
nanosić za pomocą pędzla lub szczotki. Specjalnie opraco-
wana receptura pozwala uzyskać efekt rozpylenia, zwięk-
szając tym samym jego produktywność w zastosowaniu

Więcej informacji o wszelkich zaletach preparatu ICOPAL

Siplast Primer ® znajdziesz w odrębnym folderze lub na stronie

www.icopal.pl

Biuro Handlowe w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b

02-366 Warszawa

tel.: +48 22 577 15 80, fax +48 22 577 15 90 

Siplast Primer ®
oszczędzasz czas i pieniądze

Kopenhaga,

port lotniczy

Szwecja - Dania,

Most Øresundbroen

ICOPAL S.A. Zduńska Wola

laureat Wielkiego Złotego Medalu

Międzynarodowych Targów Poznańskich 2004

i tytułu “Najlepszy z Najlepszych”.

Tytuł ten przyznawany jest firmom, które zdobyły

co najmniej trzy złote medale MTP.

SYSTEM ZARZĄDZANIA

OCHRONĄ ŚRODOWISKA



SPRAWDZONA MARKA!!!
cena katalogowa - 7,97 PLN/1l

CZAS SCHNIĘCIA: 1,5h - 2h

możliwość skrócenia cyklu

wykonawczego o min. 4h

2h x 10 PLN = 20 PLN

WYSOKA JAKOŚĆ!!!

unikalna kompozycja asfaltów

modyfikowanych SBS

JAKOŚĆ???

kompozycja tradycyjnych surowców

PENETRACJA 2 - 3mm

minimum dwukrotnie większa

od innych zwykłych środków

do gruntowania

PENETRACJA 0,5 - 1mm

CZAS SCHNIĘCIA: 6h - 12h

brak możliwości skrócenia

cyklu wykonawczego

6h x 10 PLN = 60 PLN

MARKA???
cena katalogowa - 3,69 PLN/1kg

WYDAJNOŚĆ: 0,2 l/m2

7,97 PLN x 0,2 x 100m2 = 159,40 PLN

odpowiednia konsystencja

i lepkość zapewnia miniumum 50%

krótszy czas gruntowania

INNY ZWYKŁY ŚRODEK DO GRUNTOWANIA

Stosując Siplast Primer ®oszczędzasz czas i pieniądze.
Kalkulacja dla Twojego domu (100m2 gruntowanych powierzchni fundamentów i ścian piwnic)

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE

Z ZASTOSOWANIA SIPLAST PRIMER®

Zaoszczędziłeś 6,65 PLN

Zaoszczędziłeś 54,75 PLN

Już po maksymalnie 2h możesz kontynuować pracę

Zaoszczędziłeś 40,00 PLN 

Głębokie zabezpieczenie izolowanej powierzchni

daje lepszą przyczepność i szczelność kolejnych warstw

układu izolacyjnego (np. pap)

Zyskujesz 20 krotnie wyższą odporność starzeniową

WYDAJNOŚĆ: 0,45 kg/m2
3,69 PLN x 0,45 x 100m2 = 166,05 PLN

czas gruntowania powierzchni

betonowych 10,95 h/100m2 (wg KNR)
10,95h x 10 PLN = 109,5 PLN

SIPLAST PRIMER ®

Zaoszczędziłeś ponad 100 PLN, zyskując dodatkowe korzyści wynikające z najwyższej jakości Siplast Primer®. Sam oceń co się bardziej opłaca?


