
 

 

 

KARTA PRODUKTU 

swisspor BIKUCOAT 1K - Włóknina poliestrowa 

 

 

       

OPIS 
 

Swisspor BIKUCOAT 1K - Włóknina poliestrowa - to 100% geowłóknina poliestrowa o 

gramaturze 50g/m2. Włóknina posiada bardzo dobrą przesiąkliwość, zdolność 

dopasowywania się do nierówności oraz wiernego odtwarzania każdego konturu podłoża. Jest 

stosowana w systemach hydroizolacyjnych w połączeniu z płynnymi foliami tworzywowymi 

swisspor BIKUCOAT 1K- PUR, szary oraz w systemie uszczelnień swisspor BIKUCOAT 

1K- PUR, czarny jako wkładka zwiększająca właściwości mechaniczne płynnych systemów. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
Ciężar 50 g/m2 

Siła rozciągająca 0,7-0,9 kN/m 

Grubość 0,65-1,05 mm  

Rozciąganie przy zerwaniu ≥ 60 % 

Opakowanie 0,2 m x 100 m lub 1,06 m x 100 m 

 

ZASTOSOWANIE 

 
Zbrojenie płynnej membrany swisspor BIKUCOAT 1K – PUR, szary na dachach , detalach, 

obróbkach blacharskich. 

 

APLIKACJA 

 
Swisspor BIKUCOAT 1K - Włóknina poliestrowa należy aplikować pomiędzy dwie warstwy 

swisspor BIKUCOAT 1K – PUR, szary.  

Na świeżo nałożoną powłokę, rozwijamy włókninę poliestrową swisspor BIKUCOAT 1K- 

Włóknina poliestrowa, dociskając ją starannie wałkiem. Pasy włókniny nie mogą zawierać 

pęcherzy powietrza ani zmarszczek. W miejscach spoin i styków muszą być układane z 

zakładem 5-10 cm, pamiętając aby zakłady nie leżały poprzecznie do kierunku spływania 

wody deszczowej. 

 

UWAGA: Na zakładach pomiędzy warstwami włóknin należy nanieść dodatkową warstwę 

płynnej hydroizolacji, zachowując zasadę „mokre na mokre”. Nie dopuszcza się układania 

włókniny „suche na suche”. 

 



PRACA Z swisspor BIKUCOAT 1K - Włóknina poliestrowa 

 

Podczas prac z swisspor BIKUCOAT 1K - Włóknina poliestrowa temperatura powietrza i 

podłoża powinna być nie niższa niż +5°C i nie wyższa niż +35°C, a wilgotność względna      

< 85% 
 

PRZECHOWYWANIE 

 

 

Temperatura przechowywania nie mniejsza niż +5°C. 

Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Geowłóknina nie jest materiałem 

niebezpiecznym. 

 

 

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 

 


