
Izolacja Jarocin: JARLEP GM – nowoczesny
szybki grunt pod papy termozgrzewalne

JARLEP GM to nowa generacja mas asfaltowych, które pozwalają na szybsze
prowadzenie prac budowlanych. Służy do gruntowania różnego rodzaju
podłoży budowlanych, na których będzie układana papa lub izolacja z mas
asfaltowych.

JARLEP GM dzięki zastosowaniu specjalnych rozpuszczalników organicznych wysycha znacznie
szybciej niż standardowy roztwór do gruntowania. Pozwala to na znaczne przyspieszenie układania
pap lub nakładania izolacji z mas asfaltowych. Przy dobrych warunkach pogodowych czas
wysychania wynosi ok. 2 godz.

JARLEP GM - modyfikowany grunt pod papę termozgrzewalną

fot. IZOLACJA - JAROCIN S.A.
JARLEP GM - szybkoschnący grunt bitumiczny

https://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/3760/link/izolacja-jarocin-sa-jarocin


JARLEP GM posiada znaczny dodatek polimeru SBS. Pozwala to na zachowanie 100% jednorodności
materiałowej przy układaniu pap modyfikowanych SBS. Podłoże zagruntowane JARLEPEM GM staje
się bardziej elastyczne i gdy na takie elastyczne podłoże zostanie przyklejona papa modyfikowana
SBS, to cały układ jest wysoko elastyczny i wytrzymuje znacznie dłuższy okres użytkowania.

JARLEP GM - idealny do gruntowania starych pap asfaltowych

Stare i mocno wyeksploatowane papy asfaltowe trudno jest zagruntować standardowym roztworem
do gruntowania. Idealnie nadaje sie do tego JARLEP GM. Dzięki zastosowaniu specjalnych, lotnych
rozpuszczalników nie tylko szybko wysycha, ale też znacznie głębiej penetruje w głąb podłoża i
wzmacnia je w znacznie grubszej warstwie. Ponadto dodatek polimeru SBS nadaje elastyczność całej
zagruntowanej powierzchni, a także spaja stare podłoże na znacznie większej głębokości.

Działanie gruntu bitumicznego JARLEP GM doskonale widać podczas gruntowania starej, spękanej
papy. Zaraz po nałożeniu JARLEP GM  przenika pomiędzy spękaniami i wnika w głąb papy. Przez to
zostaje głęboko wzmocniona papa i jej wierzchnia warstwa. Ponadto wszystkie spękania zostają
wypełnione. Tak zagruntowana stara papa jest przygotowana do przyklejania nowej papy lub
smarowania masą konserwacyjną.

fot. IZOLACJA - JAROCIN S.A.
Grunt bitumiczny JARLEP GM - gruntowanie starej papy pod papę termozgrzewalną

JARLEP GM - doskonały grunt bitumiczny do stosowania w chłodne dni.
Roztwór bitumiczny JARLEP GM jest mieszanką powstałą w wyniku rozpuszczenia asfaltu w
specjalnym rozpuszczalniku organicznym. Rozpuszczalnik ten cechuje się wysokim stopniem
szybkiego odparowywania. Dzięki temu nawet w chłodne dni JARLEP GM ma zdolność wysychania.
Standardowe roztwory asfaltowe w okresie chłodnych dni, szczególnie w okresie
jesienno-wiosennym potrzebują kilku dni, aby zawarty w nich rozpuszczalnik odparował. JARLEP GM
nie potrzebuje aż tak długiego czasu. Szczególnie przydatne to jest przy układaniu pap
modyfikowanych SBS. Papy te można układać w temperaturze pow. 0 0C. W takiej temperaturze
standardowy roztwór gruntujący potrzebuje kilku dni, aby wyschnął i można było układać papę
modyfikowaną SBS. JARLEP GM skraca ten czas do kilku/kilkunastu godzin. Praktycznie na drugi

https://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/produkty/id/3760/link/izolacja-jarocin-sa-jarocin


dzień można układać papę.

Przeznaczenie JARLEPU GM:

gruntowanie podłoża przed położeniem papy asfaltowej lub masy asfaltowej (na beton, drewno,●

płyty wiórowe lub starą papę asfaltową),
wzmacnianie podłoża i wytworzenie warstwy sczepnej przy konserwacji papy,●

gruntowanie ścian fundamentowych i ław fundamentowych pod układane izolacje wodochronne,●

wykonywanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ław fundamentowych oraz●

balkonów i tarasów
gruntowanie elementów metalowych, blach, opierzeń, obróbek dekarskich przed pokryciem papami●

zgrzewalnymi, a także do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji stalowych, również
ocynkowanych, malowania ogrodzeń metalowych, drewnianych i betonowych
gruntowanie podłoży budowlanych jako szybkoschnący grunt pod papę samoprzylepną izolacji płyt●

obornikowych, zbiorników na gnojowicę, zbiorników na wodę technologiczną, kręgów betonowych,
szamb itp.
gruntowanie miejsc wymagających naprawy, np. pęknięć przed uszczelnieniem kitem dekarskim●

lub szpachlą dekarską DEKABIT,
gruntowanie powierzchni naprawianych pęcherzy na dachu przed przyklejeniem łaty z papy.●

fot. IZOLACJA - JAROCIN S.A.
Grunt bitumiczny JARLEP GM - gruntowanie ściany fundamentowej

JARLEP GM - sposób stosowania gruntu bitumicznego.
Szybki grunt JARLEP GM nanosi się na suche, oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże za
pomocą szczotki dekarskiej, pędzla, wałka lub natrysku. 

Pakowanie: JARLEP GM jest pakowany w wiadra po 10 lub 20 litrów.
 
Uwaga: przed zastosowaniem roztworu JARLEP GM należy zapoznać się ze wskazówkami
producenta oraz dokumentacją techniczną, która jest dostępna na stronie www.izolacja-jarocin.pl
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