
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USZCZELNIACZ DO DACHÓW 

Właściwości i zastosowanie  

 

Uszczelniacz Do Dachów jest bitumiczną, wzmocnioną włóknami masą służącą 

do klejenia dachowych powłok bitumicznych oraz powłok na bazie bitumów 

(papy, gonty). Dzięki zawartości odpowiednich rozpuszczalników 

organicznych lekko rozpuszcza podłoże zwiększając przyczepność klejonych 

elementów. Uszczelniacz Do Dachów polecany jest również do wszelkich 

napraw uszkodzeń w powłokach izolacyjnych powierzchni dachowych 

tworząc trwałą, elastyczną powłokę odporną na warunki atmosferyczne.  

 

Przygotowanie podłoża 

  

Podłoże musi być wolne od mrozu i rdzy, czyste, nośne oraz wolne od mleczka 

cementowego, tłuszczu, oleju, wykwitów solnych oraz wszelkich pokryć 

mogących działać rozdzielająco. Podłoża pokryte smołą lub pakiem 

smołowym należy usunąć mechanicznie.  

 

Obróbka 

 

Uszczelniacz Do Dachów nakładamy na podłoże za pomocą pistoletu do 

kartuszy uprzednio dopasowując szpic do wymaganej szerokości. Przy 

wysokich temperaturach i dużym nasłonecznieniu ze względu na szybkie 

odparowanie rozpuszczalnika zaleca się stosowanie cienkich warstw. Grubość 

warstwy nie powinna przekraczać 10mm. Przy temperaturze powietrza i 

podłoża poniżej +15°C zaleca się, aby Uszczelniacz Do Dachów przed użyciem 

pozostawić w ciepłym pomieszczeniu.  

Nie stosować w temperaturze poniżej 0°C. 

 

 

 

Wskazówki 

 

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki temperatura nie spadła 

poniżej +5°C. Przy niższych temperaturach nie wolno obrabiać 



 
 
 
 
  

 

 

 

Wskazówki 

 

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki temperatura nie spadła poniżej 

+5°C. Przy niższych temperaturach nie wolno obrabiać materiału. Wszystkie 

wymienione parametry odnoszą się do + 23°C i 50% względnej wilgotności 

powietrza. Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces schnięcia, 

wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają ten proces. Podczas pracy z tym 

produktem nie należy spożywać pokarmów i napojów. Zawiera lotne związki 

organiczne. Podczas pracy nie wolno palic tytoniu i używać otwartego ognia. 

Materiał może być obrabiany tylko na świeżym powietrzu. Należy przestrzegać 

zasad BHP. Preparat należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 



 
 
 
 
Informacje techniczne  
 
 
 
 
 
 
 

Baza materiałowa  bitum zawierający rozpuszczalnik organiczny 

Kolor czarny 

Konsystencja pasta 

Czas schnięcia 36 godzin 

Temperatura obróbki 

 

+5°C do +30°C 

 

Zużycie ok. 300ml na 3mb przy grubości spoiny 10x10 mm 

Czyszczenie w stanie świeżym i związanym benzyną lakową 

Narzędzia pistolet do kartuszy 

Utylizacja puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi 

przepisami 

Przechowywanie  w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu 

wolnym od mrozu 24 m-ce od daty produkcji. 

Opakowanie kartusz 300ml. 

 

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. 

 

 


