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USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY 
 
OPIS PRODUKTU 
 
Kit asfaltowo-kauczukowy uszczelniający półgęsty USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY jest jednorodną 
masą barwy czarnej o konsystencji ciągłej pasty. Składa się z kauczuku syntetycznego, asfaltu, 
plastyfikatory środków powierzchniowo czynnych i wypełniaczy. 
 

ZASTOSOWANIE 
Kit asfaltowo-kauczukowy uszczelniający półgęsty USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY jest 
przeznaczony do stosowania w budownictwie do uszczelniania złączy elementów budowlanych oraz 
lekkiej obudowy na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Może być stosowany np. do uszczelniania 
połączeń pomiędzy elementami fundamentów, ścian piwnic, dachów, tarasów, świetlików, 
szklarni, zbiorników na wodę technologiczną i p. poż., obiektów inżynierskich zagłębionych w ziemi, 
wiaduktów, mostów, dylatacji i połączeń rurociągów. 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
Kit USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY jest przeznaczony do stosowania ręcznego lub mechanicznego. 
Prace uszczelniające z użyciem kitu powinny być prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie, w 
temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 ˚C. Dopuszcza się prowadzenie prac w temperaturze do -5 ˚C 
pod warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża (usunięcia śniegu, lodu) oraz przetrzymywania 
kitu przed zastosowaniem przez min. 24 godziny w pomieszczeniu ogrzewanym, w temperaturze 
powyżej + 1 5 ˚C. Kit może być nakładany na powierzchnie lekko wilgotne, bez wyraźnych śladów 
wody. Powierzchnie elementów metalowych stykające się z kitem powinny być odtłuszczone i wolne od 
pyłów. W przypadku podłoży o dużej nasiąkliwości zaleca się wcześniejsze zagruntowanie gruntem. 
Nałożoną spoinę można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu zmoczoną w wodzie. 
Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu. 
Opakowania z kitem powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych lub zamkniętych 
w pozycji stojącej, najwyżej w dwóch warstwach. 
 

DANE TECHNICZNE 
System utwardzania jednokomponentowy – odparowanie rozpuczalnika 

Wygląd zewnętrzny i konsystencja 
kit barwy czarnej o konsystencji gęstej pasty, w temp. 
23 ˚C stanowi jednorodna masę bez obcych wytrąceń 
i zanieczyszczeń 

Penetracja w temp. 23 ˚C nie mniej niż 190  
Gęstość 1,30 ± 0,20 g/cm3 

Pływalność z blachy aluminiowej w temp. 
70 ˚C, pod kątem 90˚, w czasie 5h nie 
więcej niż [mm] 

5 

Przyczepność do betonu 
� 23 ˚C 
� -20 ˚C 

 

 
przy wydłużeniu o 30 mm kit nie powinien odrywać się 
od podłoża ani zrywać w masie; 
 
przy wydłużeniu o 15 mm kit nie powinien odrywać się 
od podłoża ani zrywać w masie; 
 

Powstawanie rys skurczowych po 30 dniach 
w temp 23 ˚C 

brak rys i odspojeń od betonu  
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INFORMACJE LOGISTYCZNE 
Pojemność opakowania 

jednostkowego 
Ilość sztuk w opakowaniu 

zbiorczym 
Ilość opakowań na 

palecie 

300ml 15 1260 

 

BHP I OSTRZEŻENIA 
 
S2 Chronić przed dziećmi. 
S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne 

 

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY 
 
Karta charakterystyki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizacja 24.05.2013 
 
Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały 
udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. W razie nie zastosowania 
się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania masy, firma LAKMA SAT nie ponosi odpowiedzialności, za jakość uszczelnienia.  
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