
 

 
 
 
 
 
 
 
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, wodna STYRBIT 2000 
 
 
Wysoko modyfikowana masa bitumiczno-kauczukowa w postaci pasty o doskonałej przyczepności do betonu, ścian murowanych, drewna itp. Dzięki własnościom 
tiksotropowym daje się nanosić na podłoża o skomplikowanych kształtach, dowolnych spadkach, powłoka nie spływa z pionowej powierzchni. Powłoka powstała 
po wyschnięciu jest zwarta, szczelna i wyjątkowo elastoplastyczna, pozwala na niwelowanie pęknięć podłoża. Jest bezpieczna w stosowaniu, nie zawiera 
rozcieńczalników organicznych. Masę tą można stosować w bezpośredniej styczności ze styropianem. Można stosować na zewnątrz budynków oraz pod piwnice, 
garaże, balkony, tarasy itp. 
 
Właściwości 

 bardzo dobre właściwości klejące 

 bezpieczny dla styropianu i jego odmian 

 tiksotropowy 
 
Zastosowanie 
Przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych do podłoży oraz jako hydroizolacja podposadzkowa tarasów, balkonów, piwnic, garaży, powierzchni o 
kształtach nieregularnych, a także do wykonywania trwale elastycznych hydroizolacji przeciwwodnych podziemnych części budowli (ław fundamentowych, 
fundamentów itp.). Nie należy nakładać masy podczas silnego nasłonecznienia powierzchni, opadów atmosferycznych oraz mgły. 
 

 klejenie styropianu i jego odmian w strefie fundamentowej 

 hydroizolacja przeciwwodna elementów stykających się z gruntem 

 hydroizolacja stropów na gruncie w piwnicach, garażach 
 
 
Podłoże 
Produkt można nakładać na podłoża wysezonowane, suche, nośne, pozbawione zanieczyszczeń, 
rdzy, suche, odpylone i odtłuszczone, wolne od mleczka cementowego, od szronu i lodu. Wszystkie 
kąty i naroża zaokrąglić i wyoblić wykonując fasety. Podłoża zagruntować odpowiednim gruntem 
bitumicznym np. rozcieńczoną w stosunku 1:2 z wodą MASĄ BITUMICZNĄ HYDROIZOLACYJNĄ 
PREFIX. Typowe podłoża to, papy, bitumy, betony i tynki, ceramika, blacha. 
 
 

Dane Techniczne 

 Narzędzia: Kielnia, stalowa paca zębata. 

 Opakowanie: 10 kg, 20 kg 

 Skład: kauczuk, żywica, asfalt, rozpuszczalnik organiczny 

 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 wody 


