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Charakterystyka: 

Łatwy w użyciu, daje wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do blachy i 

wszystkich typowych podłoży w budownictwie, nawet wilgotnych. Nie spływa z powierzchni 

pionowych. Powstała spoina jest odporna na promieniowanie UV. 

 

Zastosowanie: 

Produkt przeznaczony do napraw pęknięć i uszkodzeń pokryć dachowych, uszczelniania połączeń 

około kominowych, wentylacji, uszczelniania rynien, w tym także rynien cynkowanych, naprawy 

nieszczelności rynien przerdzewiałych, naprawy izolacji pionowych budynków, pęknięć murów.  

Znajduje zastosowanie do różnego rodzaju powierzchni: papa, dachówka, blacha, drewno, beton, 

cegła, szkło, stal, aluminium. Może być stosowany jako klej do papy oraz do mocowania płyt 

izolacyjnych poliuretanowych. Do stosowania na zewnątrz budynków. 

 

Dane techniczne: 

- kolor: czarny; 

- baza: mieszanina asfaltu i wypełniaczy w rozpuszczalnikach organicznych; 

- konsystencja: pasta; 

- gęstość: 1,15 kg/L; 

- minimalna szerokość spoiny: 4mm; 

- odporność termiczna po utwardzeniu: od -50 °C do +90 °C; 

- wydajność: ok. 0,7 m²/kg. 

 

Sposób użycia: 

1. Przygotowanie powierzchni: 

    Powierzchnia powinna być czysta, wolna od pyłów, smarów i olejów. Może być wilgotna. 

2. Narzędzia: 

    Uszczelniacz nakładać wyciskaczem do kartuszy.  

3. Temperatura podczas wykonywania prac: 

    Prace prowadzić w temp. od +5 °C do +35 °C (temp. powietrza, podłoża, uszczelniacza oraz  

    wypełnianych elementów). 

4. Zalecenia: 

    Uszczelniacz wyciskać z kartusza równomiernie, wprowadzając go w spoiny z niewielkim  

    nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni. Powierzchnię  

    silikonu w ciągu około 10 - 15 minut, należy wyprofilować i ostatecznie wygładzić za pomocą  

    szpachelki lub innego narzędzia zmoczonego w wodzie z niewielkim dodatkiem mydła lub płynu  
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   do mycia naczyń. 

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów: 

    Narzędzia po pracy czyścić "Benzyną lakową" DRAGON lub innym rozpuszczalnikiem  

    organicznym. Zaschnięty uszczelniacz można usunąć jedynie mechanicznie. 

6. Ograniczenia i uwagi: 

     Nie stosować w kontakcie ze styropianem i smołą. 

 

Opakowania: 

- opakowanie: kartusz  300 ml/ 12 szt w opakowaniu zbiorczym; 

 

Przechowywanie i transport: 

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp.  

od +5 °C do +30 °C. Chronić przed dziećmi. Można przechowywać w temperaturze do -10 °C, lecz 

przed użyciem produkt musi być przez co najmniej 24 h w temperaturze +15 °C. Stosować z dala 

od ognia. 

 

Producent: 

Wyprodukowano na zlecenie: 

Konsorcjum Handlowe „STOFARB” S.A. 

41-500 Chorzów, ul. Gościnna 1. 

Przez: 

DRAGON POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. 

KRS: 0000438759, NIP: 677-237-20-06, Regon: 122707541 

30-298 Kraków; ul. Powstania Listopadowego 14. 

tel.: (12) 623-80-80, 623-80-70; fax: (12) 637-79-30. 

 


