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WARSTWA SCZEPNA 20

CHARAKTERYSTYKA
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Zakres stosowania:
Jako warstwa sczepna pomiędzy:

• Powierzchniami starego jastrychu – nowymi warstwami jastrychu;
• Starymi warstwami betonu – nowymi powierzchniami jastrychu;
• Nowymi betonami – nowymi powierzchniami jastrychu;
• Specjalna lepkość dla podłoży o niskiej do normalnej chłonności. 
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Numer artykułu: 20.420

Kolor:
Postać:
Gęstość (przy 20°C):
Temperatura stosowania:
Trawałość:

Stan dostawy:

czerwona
ciecz
1,01 ± 0,01 g/ml
powyżej + 50C
ok. 12 miesięcy – chronić przed nasłonecznieniem i mrozem
chronić przed zanieczyszczeniami. 
Pojemniki jednorazowe
Bańka z PCW BNF:               30 kg netto
Pojemniki wielokrotnego użytku
Beczki polietylenowe BNF:    220 kg netto
Kontenery:                 1000 kg netto

Dane charakterystyczne:

Działanie:
Warstwa sczepna pomiędzy jastrychami związanymi z podłożem a podłożami nośnymi  

z betonu, zaprawowymi i jastrychowymi.

Przygotowanie podłoża:
• Przy podłożu dla jastrychów związanych z podłożem musi to być beton wg DIN EN 206 lub 

jastrych wg DIN 18560;
• Powierzchnia podłoża winna być trwała i wytrzymała i nie zanieczyszczona materiałami ob-

niżającymi przyczepność (należy je usunąć poprzez frezowanie, piaskowanie lub wydajnym 
odkurzaczem przemysłowym);

• Aby obniżyć chłonność zaleca się generalnie zwilżenie podłoża. Do tego celu nadaje się 
idealnie myjka wysokociśnieniowa lub strumienica parowa.

Zastosowanie:
Nanoszenie w stanie nie rozcieńczonym przy dozowaniu:
• 300 ml – 400 ml/m2  w zależności od chłonności podłoża (potrzebna w sumie ilość odmie-

rzana jest przed nanoszeniem, aby zapewnić wystarczające pokrycie).
• lub jako szlamy sczepne w stosunku: 

• 1 część CONTOPP®  warstwy sczepnej 20
• 1 część wody 
• 2 części CEM I 
• 1 część piasku

Należy zwracać uwagę, aby szlamy sczepne nigdy nie wyschły przed nałożeniem jastrychu. 
W przypadku wyschnięcia szlamów sczepnych nie można nakładać żadnej drugiej warstwy.



Bezpieczeństwo pracy:
• Podczas stosowania naszych wyrobów należy generalnie przestrzegać ogólnej higieny 

pracy;
• Warstwy sczepne CONTOPP® nie zawierają chlorków, rozpuszczalników, są odporne na 

zmydlenie i nie zawierają agresywnych składników, a tym samym są biologicznie nieszkodliwe 
w budownictwie;

• Przy prawidłowym przechowywaniu nasze produkty nie ulegają rozpadowi. Dlatego też 
stabilność i reaktywność na skutek przechowywania nie zostaje naruszona przez 12 miesięcy;

• Więcej informacji odnośnie obchodzenia się z warstwami sczepnymi CONTOPP® podanych 
jest w naszych kartach charakterystyk.

WSKAZÓWKI
SZCZEGÓLNE
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Komentarz:
Przetwarzane przez nas surowce i produkowane wyroby podlegają surowej kontroli zakładowej. 
Przy zastosowaniu tego produktu nie mogą być używane żadne domieszki innych producentów. 
Zwraca się uwagę, iż nasze wyroby i procedury należy sprawdzić pod kątem ich przydatności 
względem oczekiwanych warunków placu budowy. Ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad 
warunkami miejsca budowy lub wykonania prac budowlanych, z niniejszej instrukcji nie może 
wynikać żadna odpowiedzialność prawna. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji wszelkie 
poprzednie egzemplarze tracą swoją ważność.

WSKAZÓWKI
OGÓLNE

Wskazówki dotyczące stosowania:
• Po naniesieniu nie rozcieńczonej warstwy sczepnej CONTOPP® 20 lub szlamów sczepnych 

należy na świeżo (najpóźniej 15-20 min po nałożeniu*) położyć jastrych. Przy wyższych 
temperaturach otoczenia lub podłożach o dużej chłonności czas stosowania jest odpowied-
nio krótszy. Dlatego nie należy dobierać zbyt dużej powierzchni do obróbki (zaleca się 
maks. 15m2);

• W przypadku, gdy pierwsza naniesiona warstwa sczepna CONTOPP® 35 wyschła w spo-
sób widoczny należy koniecznie położyć drugą warstwę tak, by można było dalej pracować 
na świeżej (świeżo na świeżym) warstwie. Wyschnięcie nastąpiło wtedy, gdy warstwa sczep-
na CONTOPP® 35 straciła mleczny odcień i stała się przeźroczysta;

• Warstwa sczepna CONTOPP® 20 zawiera czerwony barwnik, aby odróżnić kolorystycznie 
naniesioną warstwę, jak również aby zapewnić równomierne pokrycie.

*Czasy odnoszą się do normalnych warunków klimatycznych przy + 20oC i wilgotności 
względnej powietrza 65%

INSTRUKCJA
STOSOWANIA

Kompatybilność z produktami serii CONTOPP®:
• Warstwy sczepne CONTOPP® są bezproblemowo kompatybilne ze wszystkimi produktami 

serii CONTOPP® zastosowanymi w warstwach wierzchnich i spodnich.

Normy i przepisy kontroli:
• DIN EN 206: Beton - Ustalenia, właściwości, wytwarzanie i zgodność;
• • DIN 18560: Jastrychy w budownictwie.


