
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit Dekarski 

 

 

Właściwości i zastosowanie  

 

Kit dekarski jest przeznaczoną do stosowania na zimno masą na bazie 
bitumicznej, przeznaczoną do prac naprawczych i uszczelniających na 
płaszczyznach poziomych i pionowych, na dachach, balkonach, tarasach a 
także w części przyziemnej budowli. Po wyschnięciu powstaje plastyczna, 
wytrzymała powłoka, nieprzepuszczalna dla wody oraz odporna na wpływy 
czynników atmosferycznych, przemysłowych oraz innych agresywnych 
substancji. Kit dekarski wykazuje dużą przyczepność do betonu, muru, tynku, 
papy dachowej, eternitu, stali, blachy ołowianej i ocynkowanej oraz 
wszystkich pozostałych podłoży bitumicznych. 
  

 

Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże musi być suche, czyste, nieprzemarznięte i nośne. Należy usunąć z 

niego tłuszcze, stare powłoki malarskie, mleczko cementowe, środki 

antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. Podłoże nie może być 

uprzednio pokryte pakiem smołowym. Chłonne podłoża mineralne należy 

zagruntować Gruntem bitumicznym. Przed przystąpieniem do nakładania kitu 

powłoka gruntująca musi być całkowicie wyschnięta. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Obróbka 

 

Kit dekarski nanosi się na podłoże kielnią lub szpachlą. Całkowita grubość warstwy 
nakładanej w jednym cyklu nie powinna wynosić więcej niż 5 mm. W razie 
potrzeby należy nakładać kilka warstw. Wyjątek można zrobić przy wykonywaniu   
wyobleń, gdzie grubość może wynosić do 10 mm. Przy wysokiej temperaturze i 
silnym  nasłonecznieniu powstaje ryzyko, że przy grubszych warstwach poprzez 
przyspieszone odparowywanie oraz za sprawą powietrza zamkniętego w podłożu, 
na powierzchni powłoki utworzą się pęcherze. W takim wypadku należy 
wykonywać cienkie warstwy oraz zwiększyć liczbę cykli roboczych. Materiału nie 
można nakładać na mokre podłoża. Nie może być obrabiany w temperaturze 
powietrza i podłoża niższej niż +5 °C. 
 
 
Wskazówki 

 

 

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% 

względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność 

powietrza przyspieszają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza 

opóźniają przebieg schnięcia. Kit dekarski nie zawiera rozpuszczalników 

organicznych. Podczas obróbki należy pamiętać, aby nie używać otwartego ognia 

oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Należy przestrzegać zasad BHP 



 
 
 

  
 
Tabela przeglądowa produktu KIT DEKARSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baza materiałowa Emulsja bitumiczna z wypełniaczem poliestyrenowym  

Kolor czarny 

Konsystencja gęsta pasta 

Czas schnięcia Od 12- 24 godzin 

Zużycie Ok. 1l/m² na 1mm 

Temperatura obróbki  

 

Podłoża i powietrza od +5°C do +30°C 

Odporność chemiczna Kwas humusowy, węglowy, siarczany 

Czyszczenie w stanie świeżym woda 

po związaniu benzyna lakowa 

Mostkowanie rys ≤ 2mm 

Przechowywanie  w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu 

wolnym od mrozu, 24 miesiące od daty produkcji 

Opakowanie 1 l, 5l , 10l– wiaderko z tworzywa sztucznego 

 

 

 

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. 

 

 


