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Icopal Bitumilakka

Icopal Bitumiliuos

Icopal Kattokitti

Tuotekuvaus:
Kylmänä juokseva bitumipohjainen
kosteuseriste ja katonhoitoaine BIL 80/85

Tuotekuvaus:
Kylmänä juokseva bitumipohjainen
esisivelyaine BIL 20/85

Tuotekuvaus:
Käyttövalmis bitumipohjainen
korjausmassa

Käyttötarkoitus:
Soveltuu kermikattojen hoitoon sekä
betonipinnoille siveltäväksi kosteuseristeeksi. Alusta esisivellään Bitumiliuoksella. Ei sisätiloihin.

Käyttötarkoitus:
Icopal Bitumiliuosta käytetään betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja vedeneristysten esisivelyyn. Ei sisätiloihin.

Käyttötarkoitus:
Icopal Kattokittiä käytetään pelti- ja
kermikattojen korjauksissa, naularivien,
saumojen, jatkoksien ja savupiippujen
yhtymäkohtien sekä betonipinnoissa
esiintyvien halkeamien tiivistykseen.

Ominaisuudet:
Levityksen ja kuivumisen aikana bitumilakka
ei siedä vesisadetta. Icopal Bitumilakan
kuivumisaika on 3–4 tuntia +20 °C.
Menekki:
N. 0,5–1,0 l/m pinnasta riippuen
Käyttöohje:
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja
kuiva. Jos kysymyksessä on betonipinta,
se esisivellään Icopal Bitumiliuoksella BIL
20/85. Jotta kuivumisaika saadaan lyhyeksi,
sivellään lakkaa hyvin ohuelti. Lakka voidaan
levittää harjalla, telalla tai ruiskuttamalla.
Mikäli Icopal Bitumilakka on kylmästä
johtuen liian kankeaa, voidaan sitä varovasti
lämmittää vesihauteessa. Työvälineiden
puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.
Astiakoot:
2,5 l, 10 l, 20 l ja 200 l (väri: musta)
Varastointi:
Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa
(väh. +5 °C).

Ominaisuudet:
Levityksen ja kuivumisen aikana bitumiliuos
ei siedä vesisadetta. Icopal Bitumiliuoksen
kuivumisaika on 2–3 tuntia +20 °C.
Menekki:
N. 0,3 l/m

Ominaisuudet:
Levityksen aikana Kattokitti ei siedä sadetta.
Kattokitin kuivumisaika on 1–3 vuorokautta +20 °C riippuen kerroksen
paksuudesta.

Käyttöohje:
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja
kuiva. Liuos voidaan levitttää harjalla, telalla
tai ruiskuttamalla. Mikäli Icopal Bitumiliuos
on kylmästä johtuen kankeaa, voidaan sitä
lämmittää varovasti vesihauteessa.
Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu
mineraalitärpätti.

Käyttöohje:
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja
kuiva. Kattokitti levitetään korjattavalle
pinnalle lastalla. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

Astiakoot:
2,5 l, 10 l, 20 l ja 200 l (väri: musta)

Varastointi:
Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa
(väh. +5 °C).

Varastointi:
Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa
(väh. +5 °C).

Astiakoot:
1 l, 2,5 l ja 10 l (väri: musta)

Paloluokka:
II luokan palavat nesteet

Paloluokka:
II luokan palavat nesteet

Paloluokka:
II luokan palavat nesteet

VAADI PARASTA – VALITSE ICOPAL

Icopal Saumaliima

Icopal Kumibitumiliima

Tuotekuvaus:
Bitumipohjainen liima

Tuotekuvaus:
Elastinen kumibitumiliima ja saumamassa

Käyttötarkoitus:
Icopal Saumaliima on tarkoitettu tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattojen
limiliitosten liimaamiseen sekä kermi- ja
peltikattojen tiivistämiseen. Liima levitetään
lastalla. Kuivumisaika on noin 6 tuntia.

Käyttötarkoitus:
Vanhojen kermikattojen korjaukseen, tiilija mineriittikattojen tiivistämiseen sekä
asfaltti- ja bitumipohjaisten materiaalien
saumaukseen.

Menekki:
N. 1,0 l/m
Käyttöohje:
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas
ja kuiva.Työvälineiden puhdistamiseen
soveltuu mineraalitärpätti.
Astiakoot:
1 l, 2,5 l, ja 10 l (väri: musta)

Ominaisuudet:
Kestää liikettä +/- 7,5 % ja lämpötiloja
-20 °C – +90 °C. Käyttölämpötila
+0 °C – +50 °C. Pölykuiva noin 15 min.
Kuivumisaika 8 vrk. Maalattavissa
akryylilateksilla.
Käyttöohje:
Pintojen pitää olla puhtaat ja kuivat. Levitä
patruunapuristimella. Tasoita veteen
kastetulla lastalla. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

Varastointi:
Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa
(väh. +5 °C).

Varastointi:
Sisätiloissa (väh. +5 °C).

Paloluokka:
II luokan palavat nesteet

Astiakoot:
0,3 l tuubi (väri: musta)

Icopal
Sammaleenpoistoaine
Tuotekuvaus:
Nestemäinen sammaleenpoistoaine
Käyttötarkoitus:
Icopal Sammaleenpoistoaine soveltuu
kattojen ja pihakivetysten puhdistamiseen
sammaleesta ja leväkasvustosta.
Ominaisuudet:
Laimennetaan ja käytetään kuivalla säällä.
Menekki:
1l/ 100–200 m. Pelti-, muovi- tai lasipinnoille
riittoisuus jopa 1 l/200 m. Karheille ja
huokoisille pinnoille riittoisuus 1 l/100 m.
Käyttöohje:
Levitä laimennettua (1 l/20 l vettä) sammaleenpoistoainetta kastelukannulla,
kasviruiskulla tai harjalla. Anna aineen
vaikuttaa 36 tuntia, jonka jälkeen poista
sammal, levä ja lika harjaamalla tai
ruiskuttamalla painepesurilla.
Astiakoot:
1l
Varastointi:
Varastoitava sisätiloissa (väh. +5 °C).

Tuotekuvaus:
Käyttövalmis bitumipohjainen
paikkausmassa
Käyttötarkoitus:
Soveltuu asfaltissa tai betonissa olevien
epätasaisuuksien ja vaurioiden paikkaamiseen. Icopal Asfaltinpaikkausmassalla
saa helposti siistin ilmeen esimerkiksi ulkoovien edustoille ja kaivojen ympäryksille.

Icopal
Asfaltinpaikkausmassa

Ominaisuudet:
Kuivumisaika +20 °C lämmössä noin 2–3
tuntia. Icopal Asfaltinpaikkausmassa on
tulenarkaa eikä sitä tule käyttää avotulen
läheisyydessä.
Menekki:
0,2–0,4 l/m. 10 litran astia riittää 2–3 m
alueelle riippuen korjattavan kohteen
syvyydestä.

Käyttöohje:
Puhdista paikattava alue irtopölystä
harjaamalla. Kuoppa täytetään asfaltinpaikkausmassalla niin, että massa on
20–30 mm suunnitellun pintatason yläpuolella. Täytön jälkeen paikka tiivistetään
tarkoitukseen sopivalla työkalulla,
esimerkiksi lankulla tai lapiolla.
Astiakoot:
10 l
Varastointi:
Varastoitava kuivassa tilassa
pystyasennossa (väh. +5 °C).
Paloluokka:
II luokan palavat nesteet
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