
INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU
LEMPLAST ALUMINIUM

       Właściwości:Właściwości:
Masa bitumiczna średnio modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem żywic i związków chemicznych 
poprawiających przyczepność do rożnych podłoży. Stosować na podłoża suche. Zawiera barwnik w kolorze 
srebrnym dający dekoracyjny wygląd i efekt antyrefleksyjny. Zawartość kauczuku powoduje powstanie trwale 
elastycznej powłoki silnie związanej z podłożem. Powłoka jest całkowicie odporna na wodę, słabe kwasy i 
zasady. Zawiera rozcieńczalnik organiczny.

       Przeznaczenie:
Do wykonywania powłok izolacyjno-dekoracyjnych na asfaltowych izolacjach przeciwwilgociowych, na 
pokryciach z papy asfaltowej oraz do zabezpieczania pokryć dachowych i obróbek blacharskich

       Przygotowanie podłoża:
Podłoże przeznaczone do zabezpieczenia LEMPLAST ALUMINIUM nie może być zamrożone ani oszronione, 
nie mogą występować zastoiny wody. Musi być suche. Przed naniesieniem masy podłoże należy dobrze 
oczyścić z pyłu, luźnych cząsteczek, części metalowe odrdzewić i odtłuścić. Z powierzchni dachu pokrytego 
papą przeznaczonego do konserwacji należy usunąć zanieczyszczenia, luźne części starej papy, istniejące 
bąble i pęcherze przeciąć na krzyż i podkleić stosując klej do papy. Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu 
wyrównania powierzchni wypełnić masą asfaltową LEMPLAST SUPERGRUNT SBS. Podłoże konserwowane 
masami LEMPLAST pozostawić na pewien czas w celu dobrego odparowania rozpuszczalnika organicznego.

       Sposób użycia:
LEMPLAST ALUMINIUM przed użyciem należy starannie wymieszać w opakowaniu za pomocą mieszadła 
wolnoobrotowego. W czasie wykonywania prac roztwór należy co pewien czas mieszać ze względu na 
osadzanie się pigmentu aluminiowego na dnie pojemnika.
Preparat LEMPLAST ALUMINIUM nanosić na przygotowaną powierzchnię równomierną, cienką warstwą za 
pomocą pędzla, miękkiej szczotki lub natryskiem w jednej warstwie.

       Narzędzia:
Pędzel, szczotka z miękkim włosiem, urządzenia natryskowe.

       Przechowywanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnych i suchych 
pomieszczeniach. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy 
od daty produkcji.

       Warunki wykonania:
Prace prowadzić w teperaturze podłoża i powietrza od +5oC do +35oC.

       Uwagi:
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 230C ± 20C. W innych 
warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. LEMPLAST ALUMINIUM zawiera rozcieńczalnik organiczny, 
podczas stosowania przestrzegać stosownych przepisów BHP. W szczególności zadbać o bardzo intensywne 
przewietrzanie miejsca wykonywania robót. Produkt chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy 
natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Producent nie odpowiada za szkody 
wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Nie stosować wewnątrz budynków!

       Zalecenia ogólne:
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i właściwymi 
przepisami BHP.
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       Informacja o właściwościach wyrobu:
Lemplast ALUMINIUM
10

DANE TECHNICZNE

BARWA SREBRNA

GRUBOŚĆ POJEDYNCZEJ WARSTWY 0,1 - 0,2MM

CZAS SCHNIĘCIA WARSTWY PYŁOSUCHOŚĆ: 6 GODZIN
SUCHOŚĆ WŁAŚCIWA: MINIMUM 12 GODZIN

ILOŚĆ WARSTW 1

POZOSTAŁOŚĆ SUCHEJ MASY 60%

ZUŻYCIE 0,10 - 0,25 KG/M2

TEMPERATURA PODŁOŻA I POWIETRZA 
PODCZAS STOSOWANIA OD +50C DO 350C

METODA NAKŁADANIA PĘDZEL, SZCZOTKA, NATRYSK

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANS-
PORTU W SUCHYCH I CHŁODNYCH POMIESZCZENIACH, W TEMPERATURZE POWYŻEJ +50C

OKRES PRZYDATNOŚCI OD DATY PRO-
DUKCJI DO 12 MIESIĘCY

MYCIE NARZĘDZI ROZPUSZCZALNIKIEM ORGANICZNYM

OPAKOWANIE WIADRO METALOWE 8 KG

DOKUMENTY ODNIESIENIA POLSKA NORMA WYROBU: PN–B–24004:1997; PN–B–24004:1997/AZ1:2004
 „MASA ASFALTOWO-ALUMINIOWA”


