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Obszary stosowania 

Powłoka ochronna na betonie  
i tynku stykającym się z gruntem 
(budownictwo nadziemne i pod-
ziemne) a także w budownictwie 
wodnym. Ochrona antykorozyjna 
na stali i cynku. Gruntowanie na 
starych powłokach bitumicznych  
z obsypaniem piaskiem przed  
nakładaniem grubowarstwowych 
hydroizolacji bitumiczno-
polimerowych. Powłoka Remmers 
Ilack ST nie jest odporna na pro-
mieniowanie ultrafioletowe. 
Właściwości produktu 

Po ulotnieniu się rozpuszczalnika, 
powstała błona bitumiczna jest od-
porna na wysokie i niskie tempera-
tury oraz na działanie deszczu  
i wilgoci. Remmers Ilack ST nie 
ulega zniszczeniu pod wpływem 
działania słabych kwasów zawar-
tych w wodzie deszczowej, sol-
nych składników wody morskiej 
oraz gruntu zgodnie z DIN 4030. 
 
 
 

Podłoże 

Powierzchnie przewidziane do za-
bezpieczenia muszą być czyste  
i suche. Mur w strefie stykającej 
się z gruntem należy pokryć szla-
mem uszczelniającym np. Rem-
mers Dichtschlämme stosowanym 
w systemie Remmers Kiesol 
względnie otynkować. Stal oczy-
ścić z rdzy np. metodą piaskowa-
nia, blachy ocynkowane odtłuścić 
np. rozpuszczalnikiem nitro lub 
rozcieńczalnikiem V 101. 
Sposób stosowania 

Preparat Remmers Ilack ST należy 
wielokrotnie nakładać kryjąco na 
suche podłoże za pomocą szczot-
ki, szerokiego pędzla lub odpo-
wiedniego urządzenia natrysko-
wego. Każda pojedyncza warstwa 
musi całkowicie wyschnąć przed 
nałożeniem następnej. W zależno-

ści od obciążenia, przy stosowaniu 
jako powłoka ochronna w gruncie 
wymagane są co najmniej 3 war-
stwy a jako powłoka ochrony anty-
korozyjnej co najmniej 2 warstwy. 
Przy gruntowaniu pod grubowar-
stwowe powłoki bitumiczne firmy 
Remmers należy warstwę Rem-
mers Ilack ST obsypać na świeżo 
piaskiem kwarcowym 0,2-0,7 mm. 
Wskazówki 

Przed użyciem wymieszać. Pod-
czas stosowania nie palić tytoniu 
a w wąskich wykopach pracować 
od dołu do góry. Nie używać 
otwartego ognia! Stosować wy-
łącznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. Przy stosowaniu 
wewnątrz budynków (w pomiesz-
czeniach) należy przestrzegać 
przepisów bhp. Zachować środki 
ostrożności chroniące przed wy-
padkiem i utratą zdrowia, które są 

Dane techniczne produktu 

Rodzaj produktu: preparat bitumiczny, rozpuszczalnikowy 
Gęstość (przy 20°C): ok. 0,93 g/cm³ 
Zawartość ciał stałych: ok. 60% wag. 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0812 

Ilack ST 
Stosowana na zimno, ochronna powłoka bitumicz-
na zawierająca rozpuszczalniki zgodna z wymaga-
niami AIB-Baustoff nr 468102 oraz bitumiczny la-
kier dachowy (czarny).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt 

rozpuszczalni-
kowy 

 Do zastosowań 
zewnętrznych 

 Malowanie 
pędzlem / 
wałkiem / 
aplikacja 

natryskowa 

 Zużycie na jedną 
warstwę 

 Przechowywać w 
chłodnym miejs-
cu, chronić przed 

wilgocią i mro-
zem, opakowanie 

zamykać 

 Okrews 
przechowywania 
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określone w karcie charakterystyki 
i w oznakowaniu.  
 
Narzędzia, czyszczenie  

Pędzel, szczotka, urządzenie na-
tryskowe. 
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy czyścić benzyną lakową 
lub rozcieńczalnikiem V 101. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki blaszane 5 l, 10 l i 25 l. 
Zużycie: 
Zużycie zależy od właściwości 
podłoża i wynosi przy jednokrot-
nym nakładaniu ok. 0,2 l/m². Od-
powiada to ok. 0,12 mm grubości 
warstwy wyschniętej. 
Składowanie:  
W zamkniętych, oryginalnych po-
jemnikach przy składowaniu  
w miejscu chłodnym i suchym co 
najmniej 5 lat. Napoczęte pojemni-
ki należy szczelnie zamykać na-
tychmiast po pobraniu materiału.  
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie   

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
Zawartość lotnych związków or-
ganicznych (VOC) 

Wartość graniczna wyznaczona 
przez UE dla tego produktu (kat. 
A/h) wynosi 750 g/l (2010). Ten 
produkt zawiera maksymalnie 350 
g/l VOC. 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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