
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASA NAPRAWCZA 
PROFI 

 

Właściwości i zastosowanie  

 

MASA NAPRAWCZA PROFI jest gotową do użycia, jednoskładnikową, 
nieprzepuszczającą wody, wzmocnioną włókniną, zawierającą 
rozpuszczalniki organiczne masą bitumiczną przeznaczoną do prac 
naprawczych. Po związaniu powstaje elastyczna i wytrzymała powłoka 
pokrywająca rysy powstałe w podłożu (do 10mm) już po nałożeniu masy, 
odporna na działanie warunków atmosferycznych, agresywnych związków 
występujących w glebie tj. kwas humusowy, a także na opady kwaśnego 
deszczu. 
MASA NAPRAWCZA PROFI nadaje się do wszystkich prac uszczelniających na 
dachach, balkonach, tarasach i częściach budowli znajdujących się poniżej 
poziomu gruntu. Doskonale nadaje się do napraw uszkodzeń w powłokach 
izolacyjnych powierzchni dachowych( pęcherze i wybrzuszenia pod papą) do 
wykonywania uszczelnień przejść instalacyjnych i napraw połączeń papy i 
obróbek blacharskich. Do wykorzystania w pionie i w poziomie. 
MASA NAPRAWCZA PROFI  posiada dobrą przyczepność do betonu, tynku, 
drewna, eternitu, blachy ocynkowanej, bitumicznej i asfaltowej papy 
dachowej. Produkt posiada dobrą przyczepność do suchych jak i wilgotnych 
podłoży (także w trakcie opadów deszczu). 
 
 Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże musi być równe, suche lub matowo-wilgotne, czyste i nośne, bez 
szkód spowodowanych przez mróz i wykwity solne, wolne od tłuszczu, oleju, 
środków impregnujących, mleczka cementowego, zanieczyszczeń, rys, a także 
innych działających separująco substancji. Większe ubytki, pory i jamy 
usadowe w podłożach mineralnych należy wypełnić Zaprawą Uszczelniającą 
Ultrament. Nasiąkliwe podłoża mineralne należy zagruntować Gruntem 
bitumicznym. Po całkowitym wyschnięciu gruntu można nakładać MASĘ 
NAPRAWCZĄ PROFI. 
Podłoża pokryte smołą lub pakiem smołowym należy usunąć mechanicznie do 
warstwy nośnej. 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Obróbka 

 

MASĘ NAPRAWCZĄ PROFI nakładamy za pomocą kielni lub pacy 
bezpośrednio z opakowania. Grubość warstwy w jednym cyklu roboczym nie 
powinna przekraczać 10mm. Tylko w przypadku wykonywania wyobleń 
grubość nakładanej warstwy może wynosić 15mm. Przy temperaturze poniżej 
+15°C Masę przed użyciem przechowywać w temperaturze pokojowej, dzięki 
czemu zachowa elastyczność i łatwość obróbki. Przy wysokich temperaturach 
i silnym nasłonecznieniu zalecane jest nakładanie cienkich warstw w kilku 
przejściach roboczych , ponieważ w przypadku grubych warstw następuje 
przyspieszenie odparowania rozpuszczalnika organicznego, co może 
powodować powstawanie pęcherzy.  
W przypadku wykonywania uszczelnień obwodowych należy użyć pacy z 
ząbkami, co pozwoli na wykonanie odpowiedniego przewężenia. Pęcherze i 
pustki powietrzne występujące w pokryciach dachowych rozcinamy na krzyż 
, oczyszczamy i osuszamy wewnątrz. Następnie wypełniamy MASĄ 
NAPRAWCZĄ PROFI a odgięte fragmenty papy dociskamy do masy. Nie 
stosować przy temperaturze poniżej 0°C. 
 
 
 
Wskazówki 

 

 

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia nałożonej 
powłoki temperatura powietrza i podłoża nie spadła poniżej 5°C. 
Przy niższych temperaturach nie wolno obrabiać materiału. Wszystkie 
wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23° C i 50% względnej 
wilgotności powietrza. Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają 
proces schnięcia, wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają ten proces. 
Po związaniu nałożony preparat jest odporny na deszcz i mróz. Pojęcie „ 
przykrywający rysy” nie odnosi się do już istniejących rys, ale do zagrożenia 
powstawania rys po nałożeniu MASY NAPRAWCZEJ PROFI. Podczas pracy z 
tym materiałem nie wolno spożywać pokarmów i napojów, palić tytoniu i 
używać otwartego ognia. Materiał może być obrabiany tylko na świeżym 
powietrzu. Należy przestrzegać zasad BHP. Preparat należy przechowywać po 
za zasięgiem dzieci. 
 



 
 
 

  
 
Tabela przeglądowa produktu MASA NAPRAWCZA PROFI  
 
 
 
 
 
 
 
 

Baza materiałowa bitum zawierający rozpuszczalnik organiczny z 

dodatkiem włókien poliestrowych  

Kolor czarny 

Konsystencja gęsta pasta 

Czas schnięcia Ok. 24 godziny na 1mm warstwy 

Temperatura obróbki  

 

Od 0°C do 30°C 

Narzędzia paca 

Zużycie Ok. 1.1 kg/m² na 1mm warstwy 

Czyszczenie benzyna lakowa 

Utylizacja puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi 

przepisami 

Przechowywanie  w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu 

wolnym od mrozu, 5 lat od daty produkcji 

Opakowanie 5kg, 2kg – wiaderko ocynkowane 

 

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, 
jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do 
prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu 
powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od 
treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym 
przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku 

 

Wydanie 10/2013. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się 
dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wyda- nia nowej karty, zaktualizowanej pod 
względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność. 

 

 


