
 

 
 
 
    
 
 
 
Masa asfaltowo-kauczukowa, rozpuszczalnikowa, zawiera SBS 
 
Masa bitumiczna wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem żywic i związków chemicznych poprawiających przyczepność do styropianu, 
podłoży bitumicznych, betonowych, blach i możliwość stosowania na lekko wilgotne podłoża. Duża zawartość kauczuku powoduje (po odparowaniu 
rozcieńczalnika) powstanie powłoki o wyjątkowo elastoplastycznych własnościach, silnie związanej z podłożem. Powłoka jest całkowicie odporna na działanie 
wody, słabych kwasów, zasad. Zawiera rozpuszczalnik organiczny bezpieczny dla styropianu. 
 
 
Właściwości 

 trwale elastyczny 

 zawiera kauczuk SBS 

 doskonała przyczepność 

 do stosowania przez cały rok 

 bardzo dobre właściwości klejące 

 bezpieczny dla styropianu i jego odmian 

 tiksotropowy 
 
 
Zastosowanie 
Przyklejanie płyt styropianowych, płyt warstwowych (styropapa) oraz wełny mineralnej, drewnopochodnej i innych materiałów ocieplających do podłoży 
betonowych, bitumicznych, bitumicznych pokryć dachowych (papowych), blach trapezowych itp. Klejenia papy do podłoży betonowych i papy do papy. 
Wykonywanie przeciwwodnych hydroizolacji podziemnych części budowli.  
UWAGA! Stosować na zewnątrz budynków. Nie stosować do pap smołowych, pap na taśmie aluminiowej oraz przyklejania papy do styropianu (produkcji 
styropapy). 
 

 klejenie płyt laminowanych 

 hydroizolacja przeciwwodna 
 
 
Podłoże 
Produkt można nakładać na podłoża wysezonowane, suche, nośne, pozbawione zanieczyszczeń, 
rdzy, suche, odpylone i odtłuszczone, wolne od szronu i lodu. Ze starych pokryć papowych usunąć 
zanieczyszczenia, luźne części starej papy, bąble i pęcherze przeciąć na krzyż i podkleić klejem do 
papy. Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyrównania powierzchni wypełnić szpachlą 
dekarską. Wszystkie kąty i naroża zaokrąglić i wyoblić wykonując fasety. Podłoża zagruntować 
odpowiednim gruntem bitumicznym. Typowe podłoża to, papy, bitumy, betony i tynki, ceramika, 
blacha, powierzchnie drewnopochodne. 
 

Dane Techniczne 

 Narzędzia: Kielnia, stalowa paca zębata 

 Opakowanie: 10 kg, 20 kg 

 Skład: kauczuk, żywica, asfalt, rozpuszczalnik organiczny 

 Konsystencja: tiksotropowa 

 Grubość pojedynczej warstwy: do 1,2 mm przy jednokrotnym nakładaniu 

 Czas schnięcia warstwy: 2 – 5 dni jako hydroizolacji 10 - 14 dni przy użyciu jako kleju 

 Ilość warstw: od 2 do 4 dla hydroizolacji 

 Zużycie:  0,8 – 1,5k g/m2/warstwę (dla hydroizolacji) 1,0 – 2,0 kg/m2 do punktowego klejenia styropianu, wełny 

 Kolor: brunatno-brązowy 

 

 
 

KLEJ DO STYROPIANU 
hydroizolacja na bazie 
rozpuszczalników 
 


