
OPIS PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE
REPEROWANEJ

POWIERZCHNI

Uszczelniacz dekarski WET -R- DR I ROOF CEMENT to gęsta, czarna masa o konstystencji
plastycznej,wzmocniona neutralnymi chemicznie włóknami spełniającymi rolę zbrojenia rozproszonego
i wzbogacona o dodatki uszlachetniające.
Uszczelniacz dekarski WET -R- DRI ROOF CEMENT służy do:

reperacji uszkodzeń pokryć papowych: pęcherzy, dziur, załamań, pęknięć, szczelin,
wgnieceń, lokalnych ubytków, rozklejeń itp.,
spajania i uszczelniania metalowych połączeń i ofasowań przy parapetach, kominach,
świetlikach, ujściach wentylacyjnych, otworach spływowych,
uszczelnień elementów nadbudowy dachu na styku połączeń blacha - blacha, blacha - papa,
blacha - cegła (tynk/beton) itp.,
klejenia dachówek (gontów) asfaltowo - bitumicznych,
uszczelniania spękań oraz połączeń na dachówkach ceramicznych i cementowych, płytach
eternitowych, płytach bitumicznych typu Onduline,
wykonywania prac wykończeniowych w technologii pap termozgrzewalnych i różnorodnych
laminatów
uszczelnień spękań na robotach murarskich (ściany, fundamenty itp.).

Uszczelniacz dekarski WET -R- DRI ROOF CEMENT łączy materiały bitumiczne (papy), przenikając do
ich struktur w sposób uniemożliwiający odspajanie. Nie spływa, nie zacieka, nie pęka, nie łuszczy się,
tworzy wytrzymałą i elastyczną powłokę.
Uszczelniacz dekarski WET -R- DRI ROOF CEMENT może być stosowany w każdych warunkach
atmosferycznych, zarówno na suchym dachu, jak i podczas opadów deszczu oraz śniegu.
Masa o konsystencji plastycznej, łatwa do rozprowadzenia szpachlą lub kielnią. GOTOWA DO UŻYCIA -
NIE ROZCIEŃCZAĆ, NIE PODGRZEWAĆ. Przed użyciem w niskich temperaturach (poniżej 10°C)
produkt należy umieścić w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej na okres minimum 24 godzin.
Zamieść dokładnie dach usuwając wszelkie materiały mogące spowodować złą przyczepność, np. pył,
piasek, kamyki. W warunkach zimowych należy usunąć śnieg, stopić lód płomieniem palnika, osuszyć
powierzchnię naprawianą (zapobiega powstawaniu „filmu” lodowego). Rdzę oraz łuszczące się fragmenty
starych powłok malarskich na metalu usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Stare tynki, betony,
sztukaterie przetrzeć szczotką stalową, aby zlikwidować elementy luźno związane. Na powierzchniach
bardzo zakurzonych, zardzewiałych, porowatych należy w celu uzyskania lepszej przyczepności położyć
warstwę gruntującą roztworu lub emulsji asfaltowej.
Na przygotowaną powierzchnię nakładać masę przy pomocy szpachli lub kielni warstwą o grubości 3 do
6 mm, wciskając masę w szczelinę i rozsmarowując na szerokość 5 do 10 cm poza obszar reperowany.
Wygładzić szpachelką brzegi przesmarowania. W przypadku reperacji szczeliny o szerokości większej niż
3 mm lub dłuższej niż 50 mm należy postępować analogicznie nakładając warstwę o grubości około 3 mm.
Następnie wkleić na przesmarowaną powierzchnię siatkę wzmacniającą, na przykład siatkę poliestrową
oraz nałożyć warstwę masy, tak aby otrzymać powłokę o łącznej grubości około 5 - 6 mm. Wzmocnienie
siatką techniczną jest   zalecane   przy   reperacji   i   uszczelnianiu   ofasowań oraz   ich   połączeń
z papą i robotami murarskimi. Pęcherze należy przeciąć, wymieść rumosz i luźne części, podkleić
jednostronnie wnętrze pęcherza WET -R- DRI ROOF CEMENT, dokładnie docisnąć, tak aby masa została
wyciśnięta poza brzeg cięcia i nałożyć warstwę uszczelniacza. Jeżeli powłoka przecięta składa się z kilku
warstw papy, uszczelnianie cięcia na pęcherzu należy wzmocnić siatką. Materiał wzmacniający powinien
być także użyty przy reperacji pęknięć w ścianach i fundamentach.
W celu przedłużenia żywotności uszczelnienia należy je pokryć warstwą odcinającą dostęp
promieniowania UV, na przykład PowłokiAluminiowo - włókienno - asfaltowej PREMIUMALUMINIUM.

WET-R-DRI po użyciu, jak i po upływie pewnego czasu może być śliski. Uważać na poślizgnięcie się!
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3,5 - 4,5 kg/1 m. WET-R-DRI ROOF CEMENT jest materiałem używanym do reperacji. Nie zaleca się
pokrywania nim całej powierzchni dachowej.

Tuby 0,31 l; puszki 3,76 l, wiadra 18,93 l

Do czyszczenia narzędzi używać nafty lub benzyny ekstrakcyjnej. Do czyszczenia rąk stosować
bezwodnej pasty.
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USZCZELNIACZ DEKARSKI NA MOKRE I SUCHE POWIERZCHNIE - KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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ARMA ASPHALT ENGINEERING
tel./fax +48 12 626 35 21
tel. kom. +48 501 33 15 22
www.armaasphalt.com

email: armaasphalt.comarmaasphalt@
adres do korespondencji:
ul. Na Wyrębę 1
Kraków, 31-350

GWARANCJA: gwarantuje jakość produktu. Zawarte informacje służą jako instrukcja do właściwego
zastosowania produktu. Okoliczności, które mogą wpłynąć na produkt i jego zastosowanie tj. jakość wykonanych prac, warunki
atmosferyczne, użycie narzędzi, konstrukcja budynku, przechowywanie pozostają poza kontrolą gwaranta.

gwarantuje wymianę produktu bez dodatkowych opłat tylko w przypadkach, w których udowodniono wadliwość produktu w
okresie 2 miesięcy od daty zakupu oraz użytego zgodnie z opisanymi powyżej zasadami stosowania.
nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności związanej z przypadkowym zniszczeniem produktu, wadliwym użyciem, opóźnioną wymianą itp.
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