
 

 

 

KARTA PRODUKTU  

swisspor BIKUCOAT 1K - Primer PVC 

 

 

        

 

 

 

 

OPIS 
 

Swisspor BIKUCOAT 1K - Primer PVC- jest jednokomponentowym preparatem 

podkładowym do gruntowania podłoży. Charakteryzuje się niską lepkością, krótkim czasem 

wiązania. Aplikacja pędzlem lub wałkiem. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

Lepkość 50-150 cP 

Gęstość 0,8-0,9 g/cm3  

Suchopyłość  15-30 min 

Aplikacja płynnej membrany Od 30 min. do 2 h 

Zużycie 100 g/m2  

Opakowanie 1l 

Okres przydatności 12 miesięcy 

 
 

ZASTOSOWANIE 

 
Gruntowanie podłoży: membran PVC i innych materiałów z  PVC. 

 

APLIKACJA 

 
Przygotowanie podłoża: 

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

podłoże wyczyścić myjką wysokociśnieniową. Podłoże powinno być pozbawione substancji 

tłustych, oleistych i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia starego podłoża z membrany PVC 

musi być sucha a jego temperatura musi być o min. 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. 

W przeciwnym razie istnieje prawdopodobieństwo, że wilgoć znacząco obniży przyczepność 

podkładu do podłoża, oraz zaburzy proces schnięcia.  

 



Prace przygotowawcze: 

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

uzyskał jednolitą masę. 

 

Nakładanie: 

Na wcześniej przygotowane podłoże swisspor BIKUCOAT 1K - Primer PVC nakłada się 

pędzlem lub wałkiem malarskim. Po wyschnięciu tj po około 15-30 minutach można 

przystąpić do nakładania płynnej membrany np. swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, szary. 

 

PRACA Z swisspor BIKUCOAT 1K - Uniwersalny primer 

 

Swisspor BIKUCOAT 1K - Primer PVC zawiera łatwo ulatniające się substancje. 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. 

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

powinna być nie niższa niż +5°C i nie wyższa niż +35°C. 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 

 


