
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Masa asfaltowo-kauczukowa rozpuszczalnikowa, zawiera SBS, ARBOLEX AQUA STOP 
 
Plastyczna, tiksotropowa masa bitumiczna w postaci pasty, wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym, zawiera włókna zbrojące i dodatki chemiczne 
umożliwiające stosowanie jej na mokre podłoża. Powłoka powstała z masy wyjątkowo elastoplastyczna, zdolna do niwelowania nawet znacznych ruchów podłoża, 
wodoodporna. Wykazuje odporność na wpływ warunków atmosferycznych, słabych kwasów i zasad, agresywnych substancji zawartych w opadach 
atmosferycznych i ziemi. 
 
 
 
Właściwości 

 do stosowania przy każdej pogodzie na podłoża suche jak i mokre, wypiera wodę 

 można stosować w trakcie padającego deszczu, przylega do podłoża nawet pod wodą 

 można stosować w kontakcie ze styropianem i jego odmianami (XPS, EPS) 

 plastyczny w ujemnych temperaturach 

 nie powoduje korozji blach ocynkowanych 
 
  
Zastosowanie 
Ten wysoko jakościowy produkt jest idealny jako uszczelniacz - klej do wszystkich prac dekarskich oraz 
do uszczelnień w obrębie elementów stykających się z gruntem. Doskonały uszczelniacz do: obróbek 
blacharskich dachów, kominów i włazów, przebić przez dachy, do napraw dachów krytych papą 
bitumiczną i blachą, okolic świetlików i okien dachowych. Do naprawy uszkodzeń i wypełnianie ubytków 
w pokryciach dachowych (załamań, pęknięć, szpar, pęcherzy, przecieków itp.), miejscowych uszczelnień 
powłok hydroizolacyjnych. Do samodzielnych, elastoplastycznych, bezszwowych powłok 
hydroizolacyjnych elementów znajdujących się w gruncie. 
 
• można stosować na podłoża mokre i pod wodą 
• uszczelnianie przecieków 
• uszczelnienia obróbek blacharskich 
• naprawy dachów i podziemnych części budowli 
• można stosować w kontakcie ze styropianem EPS, XPS oraz plastikiem 

 
 
Podoże 
Produkt można nakładać na podłoża wysezonowane, nośne, pozbawione zanieczyszczeń, rdzy, suche, odpylone i odtłuszczone, wolne od szronu i lodu. Wszystkie 
kąty i naroża zaokrąglić i wyoblić wykonując fasety. Podłoża chłonne zagruntować gruntem bitumicznym. Typowe podłoża to, papy, powłoki bitumiczne, betony i 
tynki, ceramika, blacha. 
 

Dane Techniczne 

 Narzędzia: Kielnia dekarska, stalowa paca zębata 

 Opakowanie: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg 

 Skład: kauczuk, żywica, asfalt, rozpuszczalnik organiczny 

 Konsystencja: tiksotropowa 

 Grubość pojedynczej warstwy: 2 do 3mm przy jednokrotnym nakładaniu 

 Czas schnięcia warstwy: pyłosuchość: 3 do 5 h, suchość właściwa 3 do 5 dni 

 Ilość warstw: zależnie od potrzeb (powłoka minimum 2) 

 Zużycie: 1,2 kg/m²/1mm grubości warstwy 

 Kolor: czarny 
 

 

 

SZPACHLA DEKARSKA 
DO NAPRAW I USZCZELNIEŃ 
 


