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DAKORIT® HG1 31H

Grunt sczepny do podłoży poliolefinowych

Właściwości
DAKORIT® HG1 31H jest wodorozcieńczalnym 
roztworem specjalnych dodatków zwiększających 
przyczepność. Łatwo lotny rozpuszczalnik umożliwia 
szybkie nakładanie na zagruntowane podłoże materiału 
DAKORIT® PUR1K 30P.
• Zapewnia przyczepność
• Szybko schnie
• Gotowy do użytku
• Łatwy w stosowaniu

Zastosowanie
DAKORIT® HG1 31H służy jako preparat polepsza-
jący przyczepność na polipropylenie i podłożach 
poliolefnowych.

Obszary zastosowań:
• Papy dachowe
• Podłoża poliolefinowe.

Dane techniczne
Opakowanie
Pojemnik
Temperatura stosowania
Ciężar objętościowy
Barwa
Nakładanie innego materiału 
na grunt1)

Składowanie

butelka blaszana
1 l (11x1 l/w kartonie)
+5 °C do +30 °C
0,88 kg/l
przezroczysta

po 10 - 20 minutach
w chłodnym miejscu, 12 
miesięcy

Zużycie
W zależności od podłoża 0,02 - 0,03 l/m2

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności 
powietrza 60 %.



DAKORIT® HG1 31H

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, powierzchniowo suche i wolne 
od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących 
lub innych substancji zmniejszających przyczepność. 
W przypadku dużych zmian temperatur w związku z 
podwyższoną wilgotnością powietrza, istnieje niebez-
pieczeństwo powstawania wody kondensacyjnej na 
powierzchni podłoża. Przed rozpoczęciem nakładania 
powłoki ta cienka warstewka wody musi całkowicie 
wyschnąć. 

Wykonanie
1. DAKORIT® HG1 31H jest gotowy do użytku. 
2. DAKORIT® HG1 31H rozprowadza się równomier-

nie po powierzchni cienką warstwą za pomocą 
niestrzępiącego się sukna.

W przypadku stosowania materiału na większej 
powierzchni można go również nakładać wałkiem. 
Nadmiar materiału natychmiast zbierać za pomocą 
niestrzępiącego się sukna. Należy przy tym zwra-
cać uwagę na równomierne nakładanie materiału 
oraz przestrzeganie podanych ilości zużycia.

3. Po użyciu pozostałe pojemniki z resztą materiału 
należy natychmiast szczelnie zamknąć.

4. Po wyschnięciu (z reguły od 10 do 20 minut) moż-
na nakładać powłokę z materiału DAKORIT® PUR 
1K 30P.

Przed rozpoczęciem nakładania powłoki niżej wy-
mienione materiały (papy) wymagają zagruntowania 
materiałem  DAKORIT® HG1 31H.

FDT Rhenofol CG
Sika SLP-15 G
FDT Rhepanol f
Bauder FPO T-SV 15
Bauder Thermofol D 15
Sarnafil T
RESITRIX SK, -SK P, -SK W, -MB, -CL
Sintofil TOP
Firestone RubberGard

W przypadku podłoży, które nie zostały tutaj bliżej okre-
ślone, zaleca się, aby wcześniej wykonać próbę. Proszę 
w tej sprawie skontaktować się z naszym technologiem.

Produkty systemowe hahne
DAKORIT® PUR1K 30P

Ważne wskazówki
• Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej 

od +5 °C do +30 °C.
• Powlekane podłoże musi być powierzchniowo 

suche.
• Przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy 

nakładaniem kolejnych warstw.
• Po użyciu zamknąć hermetycznie pojemnik.
• Przestrzegać podanych ilości zużycia.
• Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3 °C 

wyższa od temperatury punktu rosy.

Składniki
Rozpuszczalniki, substancje polepszające przyczep-
ność, substancje pomocnicze

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa 
podczas transportu, składowania i obchodzenia się z 
produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego. 

Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy 
krajowe.

Producent
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Dystrybutor
Visbud-Projekt Sp. z o.o.
ul. M. Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. (+48) 71 344 04 34
e-mail: info@visbud.com

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wie-
loletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. 
Właściwości materiału nie odnoszą się do wszystkich 
podłoży i przypadków zastosowania. W przypadkach 
powierzchni wątpliwych należy wykonać próby. Zmiany 
techniczne w ramach doskonalenia produktu za-
strzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze 
ogólne warunki handlowe. Stan:  2.2021


