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swisspor PRIMER

swisspor PRIMER wodny

Szybkoschnący roztwór asfaltowy modyfikowany 
kauczukiem SBS.
Zastosowanie:
– gruntowanie podłoży betonowych, gładzi 

cementowych, cementowo‑gipsowych, 
ceramicznych oraz starych pokryć z pap 
asfaltowych pod asfaltowe papy zgrzewalne,

– gruntowanie podłoży betonowych, gładzi 
cementowych, cementowo‑gipsowych, 
ceramicznych oraz starych pokryć z pap 
asfaltowych pod klej swisspor BITERM STICK,

– wykonywanie lekkich izolacji, np. kręgi 
betonowe, rury studzienne, podmurówki 
płotów itp.,

– zabezpieczenie antykorozyjne stali, płotów, 
siatek,

– impregnacja elementów z drewna i materiałów 
drewnopochodnych.

Szybkoschnąca asfaltowa emulsja anionowa 
przeznaczona do gruntowania podłoży.
Zastosowanie:
– gruntowanie podłoży betonowych, gładzi 

cementowych, cementowo‑gipsowych, 
ceramicznych oraz starych pokryć z pap 
asfaltowych pod asfaltowe papy zgrzewalne 
oraz hydroizolacyjne masy asfaltowe 
(np. swisspor FUNDAMENT) oraz pod klej 
swisspor BITERM STICK,

– wykonywanie lekkich powłok izolacyjnych 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
na betonowych elementach pionowych 
i poziomych,

– zabezpieczenie elementów drewnianych.
UWAGA: przechowywać i transportować 
w temperaturze powyżej +5°C.

Właściwość Wartość
Zawartość wody nie zawiera
Czas wysychania [h] ≤ 3
Orientacyjne zużycie [l/m2] 0,2

Właściwość Wartość
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą [% (v/v)] ≥ 300
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu [% (m/m)] ≤ 1,0
Czas tworzenia powłoki [h] ≤ 6
Zawartość wody [% (m/m)] ≤ 50
Orientacyjne zużycie: gruntowanie [l/m2] 0,2‑0,5
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swisspor UV PROTECTOR

swisspor BITERM STICK

Bitumiczno‑kauczukowa masa klejowa. 
Zastosowanie: 
– klejenie na zimno płyt styropianowych 

(EPS, XPS, BITERM) i twardej wełny 
do stalowych blach trapezowych, 
stropów betonowych, fundamentów oraz 
pokryć papowych (w tym starych pokryć 
z pap asfaltowych),

– klejenie pap do istniejącego pokrycia 
dachowego, uszczelnienie szczelin wokół 
kominów, attyk itp. oraz innych detali 
dachowych.

Właściwość Wartość
Zawartość substancji lotnych (m/m) [%] ≤ 45
Temperatura zapłonu wg Pensky’ego‑Martensa [°C] ≥ 31
Zawartość wody (m/m) [%] ≤ 0,5
Czas wysychania [h] około 2
Orientacyjne zużycie [l/m2] 0,15‑0,5

Właściwość Wartość
Zawartość wody [%] ≤ 0,5
Giętkość [°C] –10
Zdolność klejenia papy do papy [N] ≥ 150
Orientacyjne zużycie: klejenie punktowe [kg/m2] 0,4–0,5
Orientacyjne zużycie: klejenie całej powierzchni [kg/m2] 1,0–1,2

Masa asfaltowa modyfikowana SBS z aluminium 
do zabezpieczania pokryć dachowych oraz obróbek 
blacharskich.
Zastosowanie:
– wykonywanie warstwy chroniącej przed 

promieniowaniem UV na pokryciach dachowych 
(papy asfaltowe, gonty bitumiczne, bitumiczne 
płyty faliste),

– zabezpieczenie przed korozją metalowych elemen‑ 
tów pokrycia dachowego (obróbki blacharskie itp.),

– renowacja starych pokryć dachowych z pap 
asfaltowych i gontów bitumicznych,

– wykonywanie warstwy ochronnej na nowych 
pokryciach dachowych z pap asfaltowych  
i gontów bitumicznych,

– zabezpieczanie bitumicznych płyt falistych,
– zabezpieczanie pokryć dachowych wykona‑ 

nych z blachy.
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swisspor BITERM STICK PU

swisspor BITERM STICK 600

Bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy, 
utwardzany pod wpływem wilgoci zawartej 
w powietrzu.
Zastosowanie:
– klejenie na zimno płyt styropianowych (EPS, 

XPS), płyt warstwowych swisspor BITERM, 
wełny mineralnej, pianki PU i PIR, papy oraz 
innych materiałów porowatych i włóknistych 
do podłoży betonowych, stalowych, 
drewnianych, gipsowych, ze starej papy 
asfaltowej itp.,

– klejenie styropianu do styropianu.
UWAGA: przechowywać i transportować 
w temperaturze powyżej +5°C.

Bitumiczna masa uszczelniająco‑klejąca.
Zastosowanie:
– uszczelnianie szczelin, rys i pęknięć pionowych 

i poziomych w pokryciach dachowych,
– klejenie na zimno płyt styropianowych (EPS, XPS, 

BITERM) i twardej wełny do stalowych blach 
trapezowych, stropów betonowych, fundamen‑
tów oraz pokryć papowych (w tym starych 
pokryć z pap asfaltowych),

– klejenie papy asfaltowej do stalowych blach 
trapezowych, stropów betonowych 
i fundamentów,

– klejenie pap do istniejącego pokrycia 
dachowego,

– podklejanie nosków gontów i opierzeń przy 
obróbkach dekarskich.

Właściwość Wartość
Stan skupienia ciecz
Lepkość w 25°C [mPa] od 4000 do 12000
Gęstość w 20°C [g/cm³] od 1,0 do 1,50
Czas pełnego utwardzenia spoiny w 19‑21°C [h] około 24
Orientacyjne zużycie [kg/m2] 0,15‑0,5

Właściwość Wartość
Temperatura zapłonu wg Pensky’ego‑Martensa [°C] ≥ 31
Zawartość wody [%] ≤ 0,5
Zdolność klejenia papy do papy [N] ≥ 150
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swisspor FUNDAMENT

swisspor PIANA PU USZCZELNIAJĄCO‑MONTAŻOWA

Jednoskładnikowa pistoletowa piana poliuretanowa 
o obniżonej rozprężności i krótkim czasie utwardzania. 
Posiada dużą przyczepność do większości materiałów 
budowlanych, za wyjątkiem powierzchni z teflonu, 
polietylenu i silikonu. Utwardzona pianka nie jest 
odporna na działanie promieniowania UV.
Zastosowanie:
– usuwanie mostków termicznych (szczelin) pomiędzy 

płytami izolacji termicznej (styropian) podczas prac 
ociepleniowych,

– montaż drzwi i okien,
– izolacja i mocowanie rur,
– wypełnianie otworów, szczelin itp.,
– mocowanie płyt ściennych.
UWAGA: przechowywać i transportować 
w temperaturze powyżej +5°C.

Właściwość Wartość
Czas przylepności [minuta] 10‑14
Kompletne utwardzenie w spoinie (+23°C) [h] max 18
Kompletne utwardzenie w spoinie (+5°C) [h] max 24

Współczynnik przewodzenia ciepła l [W/m·k] 0,034

Wskaźnik izolacji akustycznej RST,w = 60 dB

Dyspersyjna masa asfaltowo‑kauczukowa Dn.
Zastosowanie:
– wykonywanie powłok izolacji przeciwwilgo‑

ciowej i przeciwwodnej fundamentów oraz 
podziemnych elementów obiektów 
budowlanych,

– renowacja i konserwacja pokryć dachowych 
z pap asfaltowych i gontów bitumicznych,

– wykonywanie bezspoinowej powłoki 
hydroizolacyjnej na podkładzie z papy 
asfaltowej,

– szczególnie polecana do zastosowania 
w warunkach silnego nawodnienia  
oraz środowiskach wodnych zasolonych 
chlorkami sodu. Posiada odporność  
na wody zasolone (ok. 3% NaCl).

UWAGA: przechowywać i transportować 
w temperaturze powyżej +5°C.

Właściwość Wartość
Zdolność rozcieńczania wodą [% (m/m)] ≥ 200
Zawartość wody [%] ≤ 46
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa 
wody 1000 mm w czasie 48 h Powłoka nie przesiąka

Czas tworzenia powłoki [h] ≤ 6
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swisspor czyścik

pistolet montażowy

Środek czyszczący do nieutwardzonej pianki 
poliuretanowej.
Zastosowanie:
– usuwanie nieutwardzonej pianki poliuretanowej 

z tkanin, ram okiennych, ościeżnic, drzwi, 
parapetów itp.

– czyszczenie narzędzi z nieutwardzonej pianki 
poliuretanowej, zwłaszcza czyszczenie pistoletów 
montażowych.

UWAGA: przechowywać i transportować 
w temperaturze powyżej +5°C.

Pistolet do aplikacji piany poliuretanowej.

– Pistolet posiada metalowy korpus i wygodną, 
plastikową rękojeść. Wyposażony jest w metalowe 
pokrętło, które umożliwia regulowanie strumienia 
pianki.

– Przeznaczony do nakładania pianki jednoskładniko‑
wej dostępnej w pojemnikach ciśnieniowych 
o standardowym gwincie.

– Precyzyjne pokrętło dozujące piankę i zamykające 
pistolet pozwala zakończyć pracę w dowolnym 
momencie – piana nie twardnieje bez dostępu 
powietrza.
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PRODUKT OPAKOWANIE PALETA

swisspor PRIMER 5 l 480 l

swisspor PRIMER wodny 20 l 480 l

swisspor UV PROTECTOR 5 l 480 l

swisspor BITERM STICK 23 kg 621 kg

swisspor BITERM STICK PU 5 kg 525 kg

swisspor FUNDAMENT 19 kg 456 kg

PRODUKT OPAKOWANIE KARTON

swisspor BITERM STICK 600 600 ml 22 szt.

swisspor PIANA PU 750 ml 12 szt.

swisspor czyścik 500 ml 12 szt.
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REGION PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

ZACHODNIOPOMORSKIE 605 240 588
POMORSKIE 609 055 961
WARMIŃSKO‑MAZURSKIE 603 250 468
KUJAWSKO‑POMORSKIE 609 443 113
LUBUSKIE 609 442 754
WIELKOPOLSKIE 601 388 852
MAZOWIECKIE 695 411 690
PODLASKIE 663 880 273
DOLNOŚLĄSKIE 663 880 275
ŁÓDZKIE 605 276 795
ŚLĄSKIE 695 654 533
MAŁOPOLSKIE 605 210 422
LUBELSKIE 663 888 786
PODKARPACKIE 601 573 584
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www.swisspor.pl

Biuro Zarządu i Zakład Produkcyjny w Pelplinie 
83‑130 Pelplin, ul. Mickiewicza 56, tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07
Zakład Produkcyjny w Chrzanowie 
32‑500 Chrzanów, ul. Kroczymiech 2, tel. 32 625 72 50, fax 32 625 72 52
Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim 
21‑505 Janów Podlaski, ul. Piłsudskiego 40, tel. 83 341 37 72, fax 83 341 30 20
Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu 
66‑300 Międzyrzecz, ul. Waszkiewicza 55, tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51


