
Masa 
asfaltowo – kauczukowa 

W£AŒCIWOŒCI

   Plastyczna masa bitumiczna w postaci pasty, 
wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym, 
zawiera w³ókna zbroj¹ce i dodatki chemiczne 
umo¿liwiaj¹ce stosowanie jej na mokre pod³o¿a.      
Pow³oka powsta³a z masy Scalafix Water Stop jest 
wyj¹tkowo elastoplastyczna, zdolna do niwelo-
wania nawet znacznych ruchów pod³o¿a, wodo-
odporna. Wykazuje odpornoœæ na wp³yw waru-
nków atmosferycznych, s³abych kwasów i zasad, 
agresywnych substancji zawartych w opadach 
atmosferycznych i ziemi.

-  do stosowania przy ka¿dej pogodzie na pod³o¿a suche jak i mokre,  
   wypiera wodê!
-  mo¿na stosowaæ w trakcie padaj¹cego deszczu, przylega do pod³o¿a
   nawet pod  wod¹! 
-  do naprawy uszkodzeñ i wype³nianie ubytków w pokryciach  
   dachowych (za³amañ, pêkniêæ, szpar, pêcherzy, przecieków  itp.),
-  miejscowe uszczelnienia hydroizolacji, elastoplastyczne  
   bezszwowe pow³oki hydroizolacyjne pod ziemi¹, uszczelnieñ typu 
   wannowego itp.
-  uszczelnienia wszelkich przepustów przez konstrukcje budowlane. 
   Mo¿na stosowaæ w kontakcie ze styropianem. 

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A:

Prace naprawcze:
  Oczyœciæ miejsce przeznaczone do naprawy i 
jego okolicê, usun¹æ piasek, liœcie, luŸne czêœci 
pod³o¿a, rdzê. 

Wykonywanie uszczelnieñ bezszwowych:
  Wszystkie k¹ty i naro¿a wyobliæ wykonuj¹c 
fasetê. Pod³o¿a pyl¹ce zagruntowaæ 
Pamiêtaæ, ¿e w ka¿dym przypadku zastosowañ 
pod³o¿e nie mo¿e byæ oszronione, zalodzone

SPOSÓB U¯YCIA:

Prace naprawcze:
   Nak³adaæ masê Scalafix Water Stop przy 
pomocy szpachli wype³niaj¹c uszkodzone lub 
przeciekaj¹ce miejsca pow³ok¹ o gruboœci 2 do 
5mm. Przy pod³o¿u wilgotnym i mokrym masê 
nale¿y wcieraæ w pod³o¿e wolnymi ruchami celem 
aktywacji zwi¹zków chemicznych poprawiaj¹cych 
przyczepnoœæ do mokrych  pod³o¿y.

Wykonywanie uszczelnieñ bezszwowych:
   Po wyschniêciu roztworu gruntuj¹cego masê 
nak³adaæ najlepiej metalow¹ pac¹, staraj¹c 
siê zachowaæ jednakow¹ gruboœæ. Jednorazowo 
nak³adaæ pow³okê o gruboœci 2 do 3mm. 
Korzystniej jest nak³adaæ dwie warstwy cieñsze 
ni¿ jedn¹ grub¹. Dziêki temu eliminuje siê 
przypadkowe niedok³adnoœci lub b³êdy wykona-
wcze. Podczas stosowania wyrobu w wysokich 
temperaturach, nak³adaæ cieñsze warstwy. 
Pozwala to na równomierne odparowanie roz- 
cieñczalnika z ca³ej gruboœci warstwy.

NARZÊDZIA:

Paca stalowa, szpachel, kielnia

WARUNKI WYKONANIA 

  Prace prowadziæ w temperaturze pod³o¿a i 
powietrza od -20°C do +35°C.

ScalaFix Water Stop
KARTA TECHNICZNA

www.scaladachy.pl



IZOLEX Sp. z o.o. ul. Górna 5 ,tel. 58 588 22 24 , biuro@izolex.pl  
www.izolex.pl

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowi¹zuj¹ca i zastêpuje wszystkie poprzednie.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

OPAKOWANIA

- barwa czarna 

- gruboœæ pojedynczej warstwy 2 do 3mm przy jednokrotnym nak³adaniu 

- czas schniêcia warstwy py³osuchoœæ: 3 – 5 godzin 
suchoœæ w³aœciwa: 3 – 5 dni 

- iloœæ warstw zale¿nie od potrzeb 

- pozosta³oœæ suchej masy 80% 

- zu¿ycie Oko³o 1,2kg/m
2
/1mm gruboœci warstwy 

- temperatura pod³o¿a  
  i powietrza podczas stosowania 

-20°C  - +35
0
C 

- metoda nak³adania szpachla, paca stalowa, kielnia 

- warunki przechowywania  
  i transportu 

w suchych i ch³odnych pomieszczeniach, w temperaturze do +35
0
C 

- okres przydatnoœci  
  (od daty produkcji) 

do 12 miesiêcy 

- mycie narzêdzi benzyna lakowa, rozpuszczalnik organiczny 
 

DANE TECHNICZNE:

PRZECHOWYWANIE:

  Przechowywaæ w szczelnie zamkniêtych, 
nieuszkodzonych opakowaniach, w ch³odnych i 
suchych pomieszczeniach. Produkt nie jest 
wra¿liwy na temperatury ujemne. Okres 
przydatnoœci do u¿ycia 12 miesiêcy.

ZALECENIA OGÓLNE

   Prace prowadziæ zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, instrukcj¹ producenta, normami i 
w³aœciwymi przepisami BHP.

UWAGI:

  Dane techniczne i informacje o sposobie 
stosowania podane s¹ dla temperatury 23°C ± 
2°C i wilgotnoœci powietrza 50% – 60%. W 
innych warunkach czas schniêcia mo¿e ulec 
zmianie. 
   Scalafix Water Stop zawiera rozcieñczalnik 
organiczny, podczas stosowania przestrzegaæ 
stosownych przepisów BHP. W szczególnoœci 
zadbaæ o bardzo intensywne przewietrzanie 
miejsca wykonywania robót. Nie stosowaæ 
wewn¹trz budynków.
  Produkt chroniæ przed dzieæmi. W razie 
zabrudzenia oczu nale¿y natychmiast przemyæ 
je du¿¹ iloœci¹ wody i skontaktowaæ siê z 
lekarzem. Producent nie odpowiada za szkody 
wynik³e z nieumiejêtnego lub niezgodnego z 
przeznaczeniem u¿ycia wyrobu.

Wiaderko

Wiaderko

Wiaderko

Jednostkowe        Zbiorcze

1 kg

3 kg

5 kg

378

432

600
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