
Ogólne uwagi dotyczące uszczelnień dachowych: 

Zastoiska wody nie wpływają na membranę SILICOAT 750, jednakże: 

Narodowe Stowarzyszenie Wykonawców Pokryć Dachowych (National Roofing Contractors Association) 

uznaje zastoiska wody na dachach za niepożądane i zaleca, żeby wszystkie systemy dachowe były 

zaprojektowane i zbudowane w taki sposób, aby zapewnić optymalny spływ/niewielki kąt. W związku z 

tym, system pokryć dachowych nie jest zalecany w warunkach ciągłego zanurzenia.  

Techniczna procedura nakładania: 

1. Sprawdź podłoże i w razie konieczności wykonaj odpowiednie naprawy. 

a. Pierwsza zasada: podłoże musi być stabilne, dobrze umocowane i stanowić jednolitą całość.  

b. Sprawdź czy pod membraną bitumiczną nie zalega woda 

i. Jeśli stwierdzisz obecność wody, musisz rozciąć bitum i wysuszyć podłoże.  

1. Uwaga: Jeśli woda będzie nadal zalegała po ukończonym procesie uszczelniania, 

przedostanie się do wnętrz albo zamarznie zimą. Spowoduje to problemy, 

dlatego należy uniknąć takiej sytuacji. 

c. Sprawdź czy bitum nie jest zeschnięty i popękany/sprawdź obszary pokryte smołą 

i. Jeśli w podłożu są pęknięcia/dziury, musisz je załatać przed uszczelnianiem. 

1. Wypełnij większe dziury/pęknięcia wypełniaczem elastomerowym. 

d. Sprawdź czy membrana bitumiczna jest dobrze przymocowana 

i. Wytnij wszelkie niestabilne/odklejone i luźne/zeschnięte fragmenty bitumenu. 

i i .  W zależności od sytuacji możesz użyć mechanicznych łączników z dużymi 

podkładkami, aby przymocować membranę bitumiczną. 

1. System uszczelniania pokryć dachowych musi być stosowany na stabilnym 

podłożu. 

e. Upewnij się, że okna są czyste! 

i. Umyj okna specjalnym płynem do mycia szyb zawierającym amoniak, takim jak 

Windex. 

 

Techniczna procedura nakładania: 



ii. Jeśli to konieczne, przed nałożeniem na okno elastycznej pianki polimocznikowej, 

użyj środka zwiększającego przyczepność, takiego jak krzemowodór (wymieszaj 2% 

krzemowodór z 70% alkoholem izopropylowym), nałóż warstwę grubości 2 

mikronów na oknie i pozostaw do wyschnięcia. 

f. Wygładź wszelkie pokryte rdzą/skorodowane powierzchnie metalowe (za pomocą 

szlifierki) i usuń cały skorodowany materiał, aż metal będzie czysty. 

i. Nałóż podkład antykorozyjny. 

2. Usuń z całego dachu odłamki i pył 

3. Sucha powierzchnia - Powierzchnia musi być całkowicie sucha przed nakładaniem  

4. Elastyczna polimocznikowa pianka do pokryć dachowych (# FJS 41)  

a. Nakładaj FJS 41 1 mm warstwą jednym ruchem (używając pistoletu natryskowego z komorą 

mieszalniczą numer 2). 

i. 1 mm mokrej warstwy urośnie do grubości 3-4 mm - efekt jest zależny od temperatury 

podłoża. 

5. Pokrycie Silicoat (# Silicoat 750) 

a. Nakładaj Silicoat 750 warstwą o grubości 750 mikronów w dwóch warstwach (375 mikronów na 

warstwę) za pomocą wysokociśnieniowego hydrodynamicznego urządzenia natrysku. 

i. Instrukcje dotyczące nakładania znajdują się w ADT 


