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Obszary stosowania 

Powłoki ochronne w silosach, do-
łach na ziemniaki, zbiornikach wo-
dy przemysłowej, rurociągach, 
stajniach i na narzędziach rolni-
czych. 

Właściwości produktu 

Po ulotnieniu się rozpuszczalnika, 
powstała błona bitumiczna jest 
bezwonna i bez smaku, odporna 
na wysokie i niskie temperatury, 
odporna na działanie kwasów  
i chlorowanej wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób stosowania 

Powierzchnie przewidziane do za-
bezpieczenia n ależy dokładnie 
oczyścić; stal oczyścić z rdzy do 
uzyskania metalicznej czystości. 
Odspojone powłoki malarskie  
w silosach należy całkowicie usu-
nąć i odsłonięte miejsca zagrunto-
wać preparatem Ilack Silolack. 
W nowych silosach konieczne są 
3 warstwy, wcześniej zabezpie-
czane silosy należy pokrywać 
dwukrotnie. W przypadku nakłada-
nia kilku warstw należy poczekać 
aż wcześniejsza warstwa dobrze 
wyschnie, dopiero wtedy nakładać 
następną. 
Wskazówki 

Ilack Silolack zawiera rozpusz-
czalniki. Przy stosowaniu w za-
mkniętych pomieszczeniach nale-
ży przestrzegać przepisów bhp. 
Zachować środki ostrożności 
chroniące przed wypadkiem  
i utratą zdrowia, które są określone 
w karcie charakterystyki i w ozna-
kowaniu. Napoczęte pojemniki na-

tychmiast szczelnie zamykać. 
Ogólnie należy przestrzegać prze-
pisów wydanych przez Inspekcję 
Pracy i organizacje branżowe. 

Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, szczotka. Narzędzia 
i ewentualne zabrudzenia należy 
czyścić benzyną lakową lub roz-
cieńczalnikiem V 101. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 
Rodzaj opakowania: 
Pojemniki blaszane 10 l i 25 l 
Zużycie: 
Zużycie zależy od właściwości 
podłoża i wynosi przy jednokrot-
nym nakładaniu na betonie ok. 0,2 
l/m², na stali ok. 0,15 l/m².\ 
Składowanie:  
Preparat Ilack Silolack przy prawi-
dłowym przechowywaniu w za-
mkniętych, oryginalnych pojemni-
kach może być składowany przez 
co najmniej 5 lat. 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie  

Temperatura zapłonu: ≥ 21°C 
Gęstość: 0,93 g/cm³ 
Czas schnięcia: 3 godz. do stanu pyłosuchości 
Zawartość ciał stałych: ok. 60 % 

Dane techniczne produktu 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0813 

Ilack Silolack 
Bitumiczna powłoka ochronna zawierająca roz-
puszczalnik, nie zawierająca fenolu 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt 

rozpuszczalnik
owy 

 Do 
zastosowań 

zewnętrznych 

 Malowanie 
pędzlem, 
wałkiem, 

natryskowo 

 Zużycie na 
jedną warstwę 

 Przechowywać 
w miejscu 
chłodnym, 

chronić przed 
wilgocią i mro-
zem, opako-
wanie zamy-

kać 

 Okres prze-
chowywania 

    

. 
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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 VOC (2004/42/EG) 

Wartości graniczne kategoria A/h): 
750 g/l. Ten produkt zawiera maks. 
350 g/l VOC. 

Kod produktu 

BBP 30 
 
 

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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