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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

USZCZELNIACZ DEKARSKI

  
  WŁAŚCIWOŚCI

USZCZELNIACZ DEKARSKI – to asfaltowa trwale plastyczna masa szpachlowa do stosowania 
przy każdej pogodzie.  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.

  
  ZASTOSOWANIE

Wszelkie naprawy dachów zwłaszcza pokrytych papami i dachówką bitumiczną Uszczelnianie przy 
obróbkach  blacharskich,  świetlikach,  wywietrznikach  dachowych  kominach.  Usuwanie  pęknięć, 
szczelin, rozwarstwień, pęcherzy, ubytków i innych uszkodzeń. Doskonały również jako środek do 
izolacji wodnej – naziemnej i poniżej gruntu.

  SPOSÓB UŻYCIA

1. Powierzchnie powinny być czyste i wolne od zanieczyszczeń (kurz, smary, tłuszcz, lód).
2. Masę nakładać przy pomocy szpachli lub kielni warstwą o grubości od 3 do 6mm,
    wciskając masę w szczelinę i rozsmarowując  na szerokość od 50 do 100mm poza
    uszczelniane miejsce.
3. Wygładzić szpachelką brzegi przesmarowania.
4. Większe szczeliny i ubytki należy wzmocnić poprzez wklejanie siatki zbrojeniowej.
5. Pęcherze należy przeciąć, rozsmarować uszczelniacz wewnątrz pęcherza, założyć papę,
    dokładnie docisnąć, tak aby masa została wyciśnięta poza brzeg cięcia i wykonać
    reperację tak jak w przypadku szczelin.
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają 
z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

  DANE TECHNICZNE

Konsystencja              : pasta
Kolor              : czarny
Ciężar właściwy              : 0,97-1,03 g/cm3          
Czas schnięcia              : około 30 dni
Zawartość części nie lotnych          : nie mniej niż 42%
Zawartość wody   : nie więcej niż 40%
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  PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy po otwarciu opakowania i 24 miesiące w oryginalnych 
szczelnych opakowaniach. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w 
temperaturze od +10oC do +25oC.

  
   OPAKOWANIE

 - Wiadro metalowe 19,6 kg, 1 galon, kartusz PE 300ml

 
  OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1.  Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2.  Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej.
3.  W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
4.  W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego
     przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
5.  Preparat chronić przed dziećmi.
6.  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.
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