
 
 

SEMPRE 
IGLOO 
preparat przyśpieszający wysychanie  

farb i tynków 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI 

 do stosowania na zewnątrz 

 skraca czas wysychania farb i tynków 

 nie powoduje obniżenia parametrów  

wytrzymałościowych i użytkowych farb i tynków 

 nie wpływa na kolor powłoki 

 łatwy w użyciu 

    ZASTOSOWANIE  

Preparat gotowy do użycia. Przyśpiesza proces wiązania i wysychania wyrobów dyspersyjnych: tynków i farb akrylowych, silikonowych, polikrzemianowych 
podczas wykonywania prac budowlanych i malarskich w niskiej temperaturze otoczenia (15oC) i wysokiej wilgotności powietrza (max 80%). Nie obniża 
parametrów wytrzymałościowych ani użytkowych produktu, do którego jest dodawany. Nie wpływa na ostateczny kolor wyprawy tynkarskiej lub powłoki 
malarskiej. Stosowanie preparatu SEMPRE IGLOO nie zabezpiecza produktu macierzystego przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych 
oraz bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych podczas wykonywania prac i schnięcia. Preparat należy dodawać do wyrobu bezpośrednio 
przed ich użyciem. 

    DANE TECHNICZNE  

Grupa produktów Produkty uzupełniające na elewacje 

Podstawowe składniki Etanol, propanol 

Barwa Bezbarwna 

Powłoka Nie dotyczy 

Zużycie Ok. 150 ml / 10l farby i 250ml / 25 kg tynku 

Parametry Parametr Norma Wartość Jednostka 

 Temperatura wrzenia --- 79* oC 

 Temperatura zapłonu (naczynie zamknięte) --- 12* oC 

 Temperatura  --- - 122* oC 

 Rozpuszczalność w wodzie --- Miesza się w każdym stosunku --- 

 *  Podane parametry są wartościami średnimi wyników podanych przez dostawcę surowców. 

 
    SPOSÓB UŻYCIA  

Podłoże 
Podłoże powinno spełniać wymagania obowiązujące przy nakładaniu tynków i farb, tj. powinno być czyste, nośne, zwar-
te, równe i odtłuszczone. Podłoże nie może być przemrożone. 

Gruntowanie 
Przed naniesieniem farby lub tynku zawierającego preparat SEMPRE IGLOO należy zagruntować podłoże preparatem 
gruntującym zalecanym do stosowania wraz z tymi wyrobami. 

Nanoszenie 

Preparat należy dodać do wyrobu bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy. Wyrób dokładnie wymieszać. Sposób oraz 
narzędzia nakładania wyrobów, do których dodano preparat, nie ulegają zmianie (patrz: etykieta lub karta techniczna 
wyrobu). 

Zaleca się prowadzenie prac w temp. od 1°C do 10°C i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. 

Rozcieńczanie Produkt gotowy do użycia.  

Wysychanie W temperaturze 1--5oC i względnej wilgotności powietrza maksymalnie 80% czas wysychania powłoki wynosi 6--8 godz.  

Czyszczenie narzędzi Wodą natychmiast po użyciu. 
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OPAKOWANIE 

250 ml 

  

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chroniącym przed mrozem, dobrze wentylowanym, z dala od źródeł zapłonu oraz produktów 
żywnościowych, w oryginalnym zamkniętym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
Data ważności znajduje się na opakowaniu. 

  

BHP/PPOŻ 

Produkt wysoce łatwopalny. Działa drażniąco na oczy. Podczas pracy unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie jeść i nie pić. Po zakończeniu pracy umyć 
ręce. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie  
z przeznaczeniem. 

 

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza 

producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania 
wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania 
sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem. 

 




