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  WŁAŚCIWOŚCI 
 
 
USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY to jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz na bazie 
asfaltów. Przylega zarówno do powierzchni suchych jak i mokrych lub wilgotnych. Naprawia 
i uszczelnia miejscowo uszkodzone części dachu tworząc elastyczna i trwałą powłokę 
wodoodporną. Trwale plastyczny, nie pęka i nie kruszy się. Wzmocniony włóknami. Ma doskonałą 
odporność na promieniowanie UV, starzenie i warunki atmosferyczne. Jest bezpieczny w kontakcie 
ze styropianem.  
 

   
  ZASTOSOWANIE 
 

 

 Wypełnianie i uzupełnianie ubytków w pokryciach papowych. 

 Uszczelnianie pokryć z papy, gontów, blach i dachówki.  

 Uszczelnianie szczelin wokół obróbek blacharskich, kominów, okapów, wiatrownic, 
spustów, świetlików, papowych pokryć dachowych. 

 Do przeprowadzenia awaryjnych napraw dekarskich (usuwanie pęcherzy, uszczelnianie 
pęknięć i szwów papy). 

 
 

 

  SPOSÓB UŻYCIA 
 

 
Przed nałożeniem uszczelniacza należy odpowiednio oczyścić podłoże. W tym celu należy usunąć 
tłuszcz, kurz, rdzę i luźno związane pozostałości po starych kitach lub innych powłokach 
uszczelniających.  
Uszczelniacz należy nakładać za pomocą wyciskacza. Uszczelniacz powinien być aplikowany 
z należytą starannością – w sposób ciągły do powierzchni w miejscu planowanego uszczelnienia.  
Po aplikacji spoinę należy wygładzić przy pomocy wody z mydłem w czasie 10 min od momentu 
nałożenia. 
Przy klejeniu lub podklejaniu uszczelniacz należy nanosić jednostronnie na całej powierzchni 
przeklejanego element. Odczekać 15-20min., złączyć i docisnąć. 
Pęcherze przeciąć na krzyż, podkleić, a następnie przesmarować jeszcze raz od góry. 
Nieutwardzony uszczelniacz można wyczyścić przy użyciu rozpuszczalników. Po utwardzeniu, 
produkt można usunąć tylko mechanicznie. W czasie chłodów, dla łatwiejszego wykonywania prac,  
wskazane jest przed użyciem wstawić kartusz z produktem do ciepłego pomieszczenia na 
1-2 doby.  
Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. 
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  DANE TECHNICZNE 
 

 
Konsystencja : plastyczna pasta 
Kolor : czarny 
Ciężar właściwy : 1,5 g/cm3           
Czas schnięcia : około 1mm/24h 
Odporność termiczna po utwardzeniu : od - 20°C do + 80°C 
Temperatura podłoża podczas aplikacji  : od + 5°C do + 40°C 
 

   
  PRZECHOWYWANIE 

 
 

Okres przechowywania do 12 miesięcy po otwarciu opakowania. Magazynować w suchych, dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10oC do +25oC. 
 

   
   OPAKOWANIE 

 

 
 Kartusz PE 300ml, karton – 12sztuk. 
 

  
  OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 
 

 

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP. 
2. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

zwierząt, branży żywnościowej.  
3. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej. 
4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody. 
5. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego 

przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną. 
6. Preparat chronić przed dziećmi. 
7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą 

bezpieczeństwa produktu.  
 

UWAGA: 
Zalecenia i wskazówki zawarte w  tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu 
na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą 
kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich 
przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby. 


