
 

 

 

KARTA TECHNICZNA

PENOSIL Premium Bitum Sealant 

Dekarski uszczelniacz bitumiczny do naprawy dachów i izolacji. Dobrze przylega do powierzchni 
bitumicznych, betonowych, ceramicznych, alkalicznych i metali. Szybko utwardzalny, może być 
stosowaney w połączeniach pionowych, natychmiastowa odporność na deszcz i mróz.
Można stosowanć go na wilgotnych powierzchniach i przy niskich temperaturach, jeśli przechowywany był
w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura topnienia wynosi ponad +100°C, nie staje się łamliwy pod 
wpływem zimna. Odporny na rozcieńczone kwasy, alkalia, spaliny i różnego rodzaju warunki 
atmosferyczne. Wysoko elastyczny.

 
Zakres zastosowania
Izolacja dachów i szczelin w kominach, do zalepiania pęknieć w dachach płaskich. Naprawa 
nieszczelności na połączeniach pomiędzy blachą aluminiową, ołowianą, miedzianą i cynkową. Do 
uszczelniania połączeń między osłonami i dachówką (papa,gonty bitumiczne,dachówka,blacha).

Warunki stosowania
Temperatura stosowania wynosi od +5°C do +30°C. Powierzchnia musi być czysta, wolna od 
kurzu, luźnych cząstek i oleju.

Instrukcja stosowania
Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu, luźnych cząstek i oleju. Nieporowate powierzchnie należy 
wyczyścić rozpuszczalnikiem i bawełnianą szmatką. Resztki rozpuszczalnika należy usunąć przed 
odparowaniem czystą szmatką.
Na powierzchnie chłonne i piaszczyste należy wcześniej nałożyć podkład. 
Odciąć gwintowaną końcówkę kartusza i nakręcić dyszę dozującą. Odciąć końcówkę dyszy według 
potrzeby. Umieścić kartusz wraz z aplikatorem w pistolecie i wypełnić dyszę uszczelniaczem, kilkakrotnie 
naciskając spust pistoletu.
Aplikować uszczelniacz poprzez wielokrotne naciskanie spustu pistoletu, płynnie przeciągnąć dyszę 
wzdłuż szczeliny. Wygładzić powierzchnię szczeliny przy pomocy gumowej szpachelki, usunąć nadmiar 
uszczelniacza.
W przypadku większych powierzchni wygodniejsze może okazać się nakładanie uszczelniacza przy 
pomocy szpachelki. Jeśli na zewnątrz jest niska temperatura, uszczelniacz powinien być przechowywany 
w ciepłym miejscu, aby uniknąć nadmiernej lepkości. Czas utwardzania jest stosunowo krótki i dlatego 
uszczelniacz szybko spełnia swoje zadanie. Czas utwardzania zależy od grubości warstwy kitu i 
temperatury otoczenia. Trwa to zazwyczaj dwa do trzech dni.

Czyszczenie
Nieutwardzony uszczelniacz można usunąć z rąk i narzędzi za pomocą ściereczek PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes. Utwardzony uszczelniacz można usunąć mechanicznie.

Dane techniczne
Właściwości                  Jednostka                 Wartość  

Czas formowania naskórka  minuty  10–12 

Czas utwardzania     mm/24 h  3–4 

Gęstość (DIN 53 479-B) g/cm³  1,02 

Właściwości utwardzonego uszczelniacza   

Twardość (Shore A) (ISO 868)    22±2 
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Odporność termiczna po utwardzeniu  °C   -35 do +110  

 
Podane wartości zostały zmierzone w temperaturze +23°C i przy 50% względnej wilgotności powietrza.   

Kolor
Czarny.   

Opakowanie
Kartusze 310ml, 12 sztuk w pudełku.    

Przechowywanie
Gwarantowany czas przechowywania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli produkt składowany 
był w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C.

Środki bezpieczeństwa
Zawiera łatwopalne rozpuszczalniki. Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy. Przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami, 
natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Utwardzony uszczelniacz nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na karcie charakterystyki (SDS).
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