
 

 

 

KARTA PRODUKTU  

swisspor BIKUCOAT 1K – PUR Top garaż, neutral 

 

 

        

 

 

 

 

OPIS 
 

Swisspor BIKUCOAT 1K - PUR Top garaż, neutral - to jednoskładnikowa płynna warstwa 

wykończeniowo - ochronna. Chroni membrany płynne przed promieniami UV tylko wtedy, 

kiedy jest zabarwiona pigmentem. Charakteryzuje się wysoką adhezją do wielu podłoży , 

doskonałą odpornością chemiczną, na tarcie i rozciąganie. Produkt wysoce hydrofobowy. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

Właściwości Wartości 

Lepkość 200-300 cP 

Gęstość 1,0 g/cm3  

Suchopyłość  6 - 8 h  

Aplikacja kolejnej warstwy 24 h 

Temperatura szokowa 200°C 

Temperatura użytkowa od -40°C do +80°C 

Siła rozciągająca (23°C) 40 kg/cm2 

Rozciągnięcie >300 % 

Paroprzepuszczalność 0.8 g/m2/h 

Zużycie 0,1 kg/m2  

Opakowanie 1l, 4l, 10 l, 20l 

Okres przydatności 12 miesięcy 

 
 

 

ZASTOSOWANIE 

 
- ochronna warstwa do pigmentowania na membrany w płynie, 

- ochrona betonu, 

- ochrona powłok syntetycznych, 

- jako warstwa wierzchnia na posadzkach np. w garażach 

 



Nie należy stosować: 

- na podłoża kruche, złej jakości 

 

APLIKACJA 

 
Przygotowanie podłoża: 

Podłoże powinno  być odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność tzn. kurzu, oleju szalunkowego, wykwitów, powłok 

antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoże należy umyć 

myjką wysokociśnieniową. Nierówność powierzchni należy uzupełnić. 

Przygotowane podłoże należy zagruntować  preparatem gruntującym np. swisspor 

BIKUCOAT 1K- Primer. W przypadku aplikacji swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaż, 

szary na swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, neutral jako warstwy ochronnej taka aplikacja 

musi się odbyć w ciągu 72 h od aplikacji membrany płynnej.  

 

UWAGA: Powierzchnia aplikacji musi być sucha. 

 

UWAGA: Nie należy aplikować grubej warstwy. 

 

Nakładanie swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaż, neutral 

Przed przystąpieniem do nakładania swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaż, neutral 

należy pamiętać, aby go dokładnie wymieszać uzyskując jednolitą masę ręcznie lub za 

pomocą mieszarki wolnoobrotowej (300 obrotów na minutę). Powłokę ochronną nakładamy 

za pomocą pędzla,  wałka lub natrysku w zależności od miejsca aplikacji w temperaturze 

powietrza od +5°C do +35°C, na suchym podłożu i wilgotności względnej <85%. 

 

UWAGA: Pomiędzy aplikacją warstw nie można przekroczyć 48 h . 

 

UWAGA: Produkt do barwienia pigmentami . 

 

PRACA Z swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaż , neutral 

 

Swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaż, neutral zawiera lotne, łatwopalne 

rozpuszczalniki. Mimo tego może być stosowany wewnątrz pomieszczeń. Należy jednak 

zachować standardowe środki ostrożności takie jak używanie maseczek węglowych, oraz 

zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczeń w których odbywa się aplikacja, z dala od źródeł 

otwartego ognia. 

Podczas prac z swisspor BIKUCOAT 1K- PUR TOP garaż, neutral należy nosić specjalne 

ochronne rękawice oraz odpowiednią ochronną odzież. W przypadku kontaktu:  

- ze skórą natychmiast należy przemyć ją dużą ilością wody i mydłem,  

- z oczami należy przepłukać je specjalnymi preparatami lub wodą,  

- połknięcia należy natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie poić wodą. Nie wolno 

wywoływać wymiotów. 

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa pracy z produktem w karcie charakterystyki 

produktu www.swisspor.pl . 

Podczas prac temperatura powietrza i podłoża powinna być nie niższa niż +5°C i nie wyższa 

niż +35°C. właściwości. 
 

 

 

http://www.swisspor.pl/


PRZECHOWYWANIE 

 

 

Temperatura przechowywania nie mniej niż +5°C i nie więcej niż +25°C. 

Przechowywać w    szczelnie    zamkniętych    oryginalnych    opakowaniach    w 

pomieszczeniach zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią, z dala 

od źródeł ciepła i otwartego ognia. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy w 

zamkniętych , oryginalnych opakowaniach.  

 

 

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY                                                                                     

 
Zakład Produkcyjny w Pelplinie   tel. 58 888 84 00,   fax 58 888 84 07 

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie   tel. 32 625 72 50,   fax 32 625 72 52 

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim  tel. 83 341 37 72,   fax 83 341 30 20 

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu  tel. 95 741 14 06,   fax 95 742 66 51 

 


