
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Uszczelniacz hybrydowy Poliuretan STP nisko modułowy 
 
Najnowocześniejsza formuła hybrydowego MS Polimeru - Poliuretanu STP skomponowana z napełniaczami. Dokładnie 
wymieszana z dodatkami chemicznymi masa o najwyższych parametrach daje gładką powierzchnię, posiada 
tixotropową konsystencję. Po utwardzeniu daje spoinę wysoce elastyczną o doskonałej przyczepności do praktycznie 
każdego podłoża spotykanego w budownictwie, przemyśle i gospodarstwie domowym. 
 
Właściwości 

 malowalny 

 łatwo się wyciska 

 wysoce trwale elastyczny, 

 odporny na drgania, wibracje 

 utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza 

 odporny na wodę morską, chlorowaną, pleśń i grzyby, 

 bezwonny, nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów 

 niewrażliwy na działanie warunków atmosferycznych 

 odporny na spływanie, powstawanie rys skurczowych 

 nie powoduje korozji blach ocynkowanych 

 do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń 
 

Zastosowanie 

Ten wysokiej jakości produkt jest idealny jako wypełniacz dylatacji i uszczelniacz podczas prowadzenia typowych prac 
budowlanych, a w szczególności podczas prac dekarskich, montażowych i wykończeniowych; chroniąc, uszczelniając i 
zapobiegając przeciekom w różnego rodzaju połączeniach. Klejenie obróbek blacharskich, uszczelnianie przepustów 
dachowych, rynien, rur spustowych, świetlików, kominów, uszczelnianie pęknięć i szwów, złączy materiałów 
bitumicznych z metalami, drewnem, kamieniem i podłożami mineralnymi itp. Do stosowania w różnych rodzajach 
produkcji przemysłowej, a także w szeroko rozumianym gospodarstwie domowym. Maksymalna szerokość szczeliny 
30 mm. Można stosować w kontakcie z każdym rodzajem paneli termoizolacyjnych. Uwaga! W przypadku głębokich 
szczelni należy użyć sznura dylatacyjnego o zamkniętych komórkach. 
 
Podłoże 
Produkt można nakładać na podłoża suche pozbawione zanieczyszczeń, rdzy, uszorstnione, odpylone i odtłuszczone. Typowe podłoża to szkło, ceramika 
budowlana i sanitarna, stal, aluminium, drewno, MDF, powłoki malarskie oraz papy asfaltowe, wszelkie podłoża bitumiczne, betony, tynki, cegły, dachówki, 
kamień. 
 

Dane techniczne 

 Narzędzia: Pistolet do kartuszy, kielnia dekarska. 

 Opakowanie: 290 ml 

 Skład: hybrydowy MS Polimer - Poliuretan STP 

 Konsystencja: tiksotropowa 

 Czas utwardzania: 2mm/24h 

 Odporność termiczna po utwardzeniu: od –20°C do +90°C 

 Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C 

 Wydajność z kartuszy: spoina 5 mm x 5 mm - ok. 12 mb/ 290 ml 

 
 
 

 
 

USZCZELNIACZ 
DO POŁĄCZEŃ WIBRUJĄCYCH 
 


