
   WŁAŚCIWOŚCI
•   Posiada doskonałe właściwości penetracji w głąb podłoża

•   Zabezpiecza betony przed wilgocią i korozją

•   Wysoka przyczepność do podłoży mineralnych (ok. 1,2  MPa)

•   Aplikacja również na wilgotnych podłożach

•   Szybkoschnący

      

    ZASTOSOWANIE
•   Gruntowanie powierzchni pod papy asfaltowe zgrzewalne

  i samoprzylepne

•   Gruntowanie płyt betonowych mostów pod papy mostowe  

•   Gruntowanie starych pokryć dachowych pod/na każdy rodzaj 

  pap asfaltowych

•   Gruntowanie podłoży mineralnych pod izolacje z mas 

  rozpuszczalnikowych

•   Wykonywanie hydroizolacji przeciwwilgociowych

•   Zabezpieczanie elementów drewnianych i metalowych

  zagłębionych w gruncie

   

    OPAKOWANIA
•   Wiadra plas kowe: 5 l, 20 l

•   Ilość opakowań na palecie:

       - 5 l - 140 szt.

       - 20 l - szt.33 



     

DANE TECHNICZNE
Skład:                                                             mieszanina asfaltów,   
                                                                        rozpuszczalników
                                                                        i dodatków 
                                                                        uszlachetniających
                                                   
Czas schnięcia:                                             zależnie od podłoża,
                                                                        ok. 30 min

Czas wypływu w temperaturze 
(23  0,5 C, kubek nr 4:                            ± )° od 30 s do 150 s
                                                                        
Temperatura zapłonu 
wg Pensky’ego Martensa:                         od 31°C do 40°C

Zawartość wody:                                         nie więcej niż 0,5%                                                   

Zużycie:                                                         ok. 0,2 l/m²

Temperatura podłoża i otoczenia
podczas nakładania:                                   od +5°C do +30 C°
                                                                              
Dokumenty odniesienia:                           PN-B-24620

NEXLER Penetrator G7

           KT_01220711             1/3  

Karta Techniczna

Bitumy Rozpuszczalnikowe

Modyfikowany SBS-em szybkoschnący grunt pod papy

SBS

ŁAGODNY
ZAPACH

MODYFIKOWANY
SBS-EM

GŁĘBOKO
PENETRUJĄCY

PĘDZEL WAŁEK SZCZOTKA
DEKARSKA
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   SPOSÓB STOSOWANIA
   WARUNKI STOSOWANIA

Nie stosować wewnątrz pomieszczeń. Temperatura podłoża  

i powietrza podczas prowadzonych prac powinna wynosić 

od +5 C do +30 C. Nie należy prowadzić prac podczas opadów O O

atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. Podczas prac należy 

zapewnić bardzo dobre przewietrzanie miejsca wykonywania prac.

   PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być związane,  

suche lub matowo-wilgotne, wysezonowane, nośne. Podłoże należy 

oczyścić mechanicznie, usunąć pyły, wszelkie luźne warstwy, ostre 

wystające krawędzie i zanieczyszczenia pogarszające przyczepność. 

Podłoże, na jakich będzie stosowany produkt, musi być ciągłe. 

W przypadku występowania ubytków w podłożu, raków, gniazd 

żwirowych i innych nierówności, podłoże należy wyrównać 

i naprawić, ubytki  wypełnić. 

   PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

NEXLER Penetrator G7 jest produktem gotowym do użycia. Przed 

użyciem wyrób należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej masy. 

W przypadku przechowywania produktu w niskich temperaturach, 

przed zastosowaniem, należy go wstawić na minimum 24 godz. 

do ciepłego pomieszczenia.  

   APLIKACJA
Gruntowanie podłoża: Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na 
gruntowane powierzchnie szczotką dekarską, wałkiem lub pędzlem. 
Na podłożach wilgotnych grunt należy energicznie wcierać. Zaleca 
się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. Na podłożach 
betonowych grunt schnie nawet ok. 30 minut. W przypadku podłoży 
z pap asfaltowych czas schnięcia gruntu wynosi ok. 1 godziny.
Wykonanie powłok przeciwwilgociowych  NEXLER Penetrator G7:   
zaleca się nakładać w czterech aplikacjach roboczych na zagrun-
towane podłoże. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym 
przeschnięciu poprzedniej. Całkowita grubość suchej warstwy 
powinna wynosić minimum 1 mm. Materiał nakładać ręcznie, za 
pomocą pędzla lub szczotki. Świeżo nałożona powłoka musi być 
chroniona przed intensywnym nasłonecznieniem (np. poprzez 
zacienienie), zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Po 
całkowitym związaniu, powłokę hydroizolacyjną należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z zasypywaniem 
wykopu.

   KONTROLA WYKONANIA

Grubość warstwy należy kontrolować poprzez sprawdzanie zużycia 

materiału na wydzieloną powierzchnię. Powstała powłoka powinna 

być pozbawiona złuszczeń i uszkodzeń. Prawidłowo wykonana 

hydroizolacja po wyschnięciu materiału powinna stanowić jednolitą, 

czystą powłokę, bez złuszczeń i innych wad, oraz powinna ściśle 

przylegać do zagruntowanego podłoża. 
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NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Pędzel, wałek malarski, szczotka dekarska. Narzędzia w czasie i po 

zakończeniu prac myć rozpuszczalnikami benzynowymi.        

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. 

Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w szczelnie 

zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Podczas przecho-

wywania i transportu nie dopuszczać do długotrwałego narażenia na 

oddziaływanie wysokich temperatur i słońca.

UWAGI
Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją 

producenta, normami i przepisami BHP. 

Informacje o postepowaniu w przypadku wystąpienia objawów 

chorobowych, alergicznych lub podrażnienia skóry, oczu znajdują się 

w Karcie Charakterystyki produktu (www.izohan.eu).

Pozostałą zawartość produktu i pojemnik przekazać do firm 

posiadających odpowiednie uprawnienia. 

 ZALECENIA OGÓLNE
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla 

temperatury 23°C ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 55%. 

W innych warunkach czas wiązania (schnięcia) może ulec znaczącej 

zmianie. Podane w niniejszej karcie zużycie produktu zależy od 

przygotowania podłoża.

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń branży 

spożywczej i przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Nie stosować do 

materiałów smołowych.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco 

na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może 

powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub 

narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, 

powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia 

porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed 

dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących 

powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł 

zapłonu. Nie palić. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała

po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochron-

n e / o d z i e ż  o c h ro n n ą / o c h r o n ę  o c z u / o c h ro n ę  t w a r z y. 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 

łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/ pojemnik usuwać do 

autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zgodnie 

z poleceniami producenta.

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki 

produktu dostępnej na www.izohan.eu

Bitumy Rozpuszczalnikowe
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     WAŻNE INFORMACJE
Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami 

stosowania produktu.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów               

w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli         

o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza 

instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę 

doradczą.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego 

zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej 

opisane. Gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. 

Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu, nie 

podlega naszej kontroli.
Producent, ani jego upoważniony przedstawiciel, nie może ponosić 
odpowiedzialności za straty poniesione wskutek nieprawidłowego 
użycia lub przechowywania produktu. 
Pracownicy firmy upoważnieni są do przekazywania jedynie 
informacji technicznych zgodnych z niniejszą Kartą Techniczną. 
Informacje różniące się od tych zawartych w niniejszej karcie, 
powinny być potwierdzone w formie pisemnej. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zasięgnąć porady 
producenta. 
Z chwilą wydania przez nas nowej Karty Technicznej, niniejsza 
instrukcja traci swą ważność.

   

      

     DETALE
Detal - hydroizolacja stropodachu pełnego

1. Papa wierzchniego krycia
2. Papa podkładowa
3. Warstwa gruntująca NEXLER Penetrator G7
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