
CONTOPP ® 

Środek chroniący przed wysychaniem 10

CHARAKTERYSTYKA

DANE
TECHNICZNE

Działanie:
• Zapobieganie wysychaniu materiałów budowlanych o wiązaniu cementowym;
• Zastępuje folię do przykrywania;
• Zmniejszenie tworzenia się pęknięć i zmniejszenie osypywania się.

Zakres zastosowania:
• Warstwa blokująca na bazie sztucznej żywicy jako zabezpieczenie przed wysychaniem 

świeżo ułożonych powierzchni jastrychu.
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Przygotowanie podłoża:
• Przed  zastosowaniem środka  chroniącego przed wysychaniem CONTOPP® 10 należy wy-

konać na gotowo podłoże zgodnie z  DIN 18560;
• Środek chroniący przed wysychaniem CONTOPP® 10 można stosować tylko na świeżo 

wykonanych powierzchniach jastrychu. Dlatego nie należy dobierać zbyt dużych wygładzo-
nych powierzchni przed jego zastosowaniem.

Zastosowanie:
• Natryskiwać bez rozcieńczenia w zależności od chłonności podłoża w ilości ok. 50 – 300 

g/m2 na matowo wilgotne powierzchnie jastrychu.
• Działanie ochronne środka zapobiegającego wysychaniu CONTOPP® 10 zależy od równo-

mierności naniesienia i jego ilości. Przestrzeganie dozowania można kontrolować za pomo-
cą białego wskaźnika kolorystycznego środka zapobiegającego wysychaniu CONTOPP® 10.

• Nanoszenie winno odbywać się za pomocą spryskiwacza.
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Numer artykułu: 20.510

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

biały
ciecz
1,01 ± 0,01 g/ml
powyżej + 50C 
ok. 12 miesięcy – chronić przed nasłonecznieniem i mrozem 
Pojemniki jednorazowe
Bańka z PCW:               30 kg netto
Pojemniki wielokrotnego użytku
Beczki polietylenowe:    210 kg netto
Kontenery:          1000 kg netto

Dane charakterystyczne:

INSTRUKCJA
STOSOWANIA

Kompatybilność z produktami serii CONTOPP:
• Środek chroniący przed wysychaniem CONTOPP® jest bezproblemowo kompatybilny ze 

wszystkimi produktami serii CONTOPP® zastosowanymi w warstwach wierzchnich i spodnich. 
• Środek chroniący przed wysychaniem CONTOPP® 10  zalecany jest w szczególności do 

pielęgnacji  powierzchni jastrychów zawierających  CONTOPP®  Plastolan.



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

pracy;
• Środek chroniący przed wysychaniem CONTOPP® 10 jest preparatem stężonym, nie 

zawierającym rozpuszczalników i chlorków oraz biologicznie nieszkodliwym 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 e środkiem chroniącym przed wysychaniem 

CONTOPP® 10 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 dodatki innych 
producentów. Zwraca się uwagę, iż nasze wyroby i procedury należy sprawdzić pod kątem ich 
przydatności względem oczekiwanych warunków placu budowy. Dla jakości jastrychu istotne 
są piasek i jakość cementu, warunki mieszania i wylewania, zgodnie z uznanymi regułami 
wylewania jastrychu. Ponieważ nie posiadamy żadnych możliwości kontroli warunków miejsca 
budowy, dlatego też z niniejszej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność prawna. Wraz 
z ukazaniem się niniejszej instrukcji wszelkie poprzednie egzemplarze tracą swoją ważność.

WSKAZÓWKI
OGÓLNE

Dalsza obróbka:
• Nanoszenie następnej warstwy może się odbywać najwcześniej po ok. 5 dniach  

z uwzględnieniem zwykłych badań na miejscu budowy.

INSTRUKCJA
STOSOWANIA

Normy i przepisy kontroli:
• DIN 18560: Jastrychy w budownictwie.


