
 

 

 

KARTA PRODUKTU 

swisspor BIKUCOAT 1K - Primer 

 

 

        

 

 

 

 

OPIS 
 

Swisspor BIKUCOAT 1K - Primer - jest jednokomponentowym preparatem podkładowym do 

gruntowania podłoży na bazie poliuretanu. Stosowany może być na większości podłoży 

chłonnych, niechłonnych, gładkich jak i porowatych. Charakteryzuje się łatwością w 

aplikacji, niską lepkością, krótkim czasem wiązania, polepsza przyczepność płynnych powłok 

wodochronnych. Może być aplikowany na suchym jak i wilgotnym betonie.  Głęboko 

penetruje podłoża mineralne zwiększając ich twardość i poprawiając przyczepność. Dzięki 

szybkiemu utwardzaniu może być stosowany w chłodnym klimacie i w dniach z 

nieoczekiwaną mżawką. Aplikacja pędzlem lub wałkiem. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
Lepkość 150-250 cP 

Kolor bezbarwny o lekkim żółtawym odcieniu 

Gęstość 0,98 g/cm3  

Siła zrywająca (23°C) 350 kg/cm2 

Siła związania do cementu > 4mPa 

Suchopyłość na suchym cemencie 1-2 h 

Suchopyłość na mokrym podłożu 1 h 

Aplikacja płynnej membrany do 24-48 h 

Zużycie ok. 0,1-0,5 kg/m2 w zależności od podłoża 

Opakowanie 1l, 4l 

Okres przydatności 12 miesięcy 

 

ZASTOSOWANIE 

 
Gruntowanie podłoży: betonowych, ceramicznych, szklanych, stalowych, z blach, tynków, 

płyt OSB, pap bitumicznych , EPDM.  

Swisspor BIKUCOAT 1K – Primer nie należy aplikować na membrany PVC, TPO, na lepiki, 

styrobeton, oraz styropiany. Więcej informacji w „ Instrukcja aplikacji hydrolizolacji 

płynnej„ na www.swisspor.pl 

 

http://www.swisspor.pl/


APLIKACJA 

 
Przygotowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do prac aplikacyjnych swisspor BIKUCOAT 1K - Primer należy ocenić 

stan techniczny podłoża. Podłoże powinno być odpowiednio nośne, stabilne, pozbawione 

elementów zmniejszających przyczepność tzn. kurzu, substancji tłustych, wykwitów, powłok 

antyadhezyjnych, starych powłok oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 

 

Prace przygotowawcze: 

Przed użyciem swisspor BIKUCOAT 1K - Primer należy dokładnie wymieszać, tak aby 

uzyskał jednolitą masę. 

 

Nakładanie: 

Na wcześniej przygotowane podłoże swisspor BIKUCOAT 1K – Primer nakłada się pędzlem 

lub wałkiem malarskim. Podkład  należy rozprowadzać równomiernie unikając  nakładania 

zbyt grubych warstw.  Po wyschnięciu tj po około 3-4 h można przystąpić do nakładania 

płynnej membrany np. swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, szary. Zaleca się, aby swisspor 

BIKUCOAT 1K – Primer nie pozostawał bez kolejnej aplikacji dłużej niż 48h. W 

przeciwnym razie należy powtórzyć jego aplikację. W przypadku opadu deszczu może okazać 

się, że kolejna warstwa podkładu jest konieczna. 

 

PRACA Z swisspor BIKUCOAT 1K - Primer 

 

Swisspor BIKUCOAT 1K - Primer nie zawiera rozpuszczalników, może więc 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.  

Podczas prac z swisspor BIKUCOAT 1K - Primer temperatura powietrza i podłoża powinna 

być nie niższa niż +5°C i nie wyższa niż +35°C. W przypadku bezpośredniego działania 

promieni słonecznych film gruntu lekko się odbarwia. Odbarwienie jest jedynie zmianą 

wizualną a działanie promieni słonecznych nie pogarszają innych właściwości. 
 

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 

 


