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Wzmocniona włóknem gotowa do użycia masa hydroizolacyjna do pokrywania szczelin na styku ramy 
okien, drzwi lub bram z murem. Po wyschnięciu tworzy elastyczną, szczelną i odporną na parę wodną 
powierzchnię. Masa jest na bazie wody, podczas utwardzania nie emituje żadnego zapachu ani 
szkodliwych związków. Podczas wysychania zmienia kolor. Łatwa i wygodna aplikacja.

• Zapewnia paroszczelność.
• Chroni łączenia przed wilgocią.
• Doskonała przyczepność do wszystkich popularnych materiałów budowlanych.

MIEJSCE STOSOWANIA
Do uszczelniania szczelin na styku ramy okien, drzwi lub bram z murem przed przepływem przez nie 
powietrza oraz pary wodnej. Służy również do uszczelniania szczelin na styku różnych elementów 
konstrukcji budynku gdzie występuje niepożądany przepływ powietrza i/lub pary wodnej.

WARUNKI STOSOWANIA

SPOSÓB UŻYCIA

CZYSZCZENIE
Narzędzia i odzież roboczą należy wyczyścić używając wody natychmiast po użyciu. Wyschnięty 
produkt można usunąć tylko mechanicznie.

PENOSIL Premium Air&Vapour 

Temperatura powietrza podczas stosowania powinna wynosić od + 10°С do +25°С, a maksymalna 
wilgotność względna 80%. Przed użyciem masy uszczelniającej należy upewnić się, że podłoża są 
odpowiednio utwardzone, czyste i suche. Przed użyciem dokładnie wymieszać masę. Ponieważ 
powłoka nie tworzy niezależnej, mocnej i odpornej na ścieranie powierzchni, powierzchnia musi być 
pokryta materiałem wykończeniowym, zabezpieczającym przed ewentualnym uszkodzeniem 
mechanicznym.

Uszczelnianie połączeń drzwi i okien
Aby uniknąć zabrudzenia i/lub uszkodzenia na powierzchni, należy zabezpieczyć ramy okienne i 
drzwiowe za pomocą taśmy maskującej. Zabezpieczać taśmą tak, aby po jej usunięciu masa dobrze
 przylegała do wybranej powierzchni i tworzyła szczelną powłokę po wyschnięciu. W razie potrzeby 
zalecamy pokrycie powierzchni kilkoma warstwami. W zależności od porowatości podłoża następną 
warstwę można nakładać w przybliżeniu po ok. 1 godzinie. Zmiana koloru oznacza wyschnięcie.
 
Uszczelnianie różnych przejść 
W celu uszczelnienia przejść i łączeń elementów konstrukcyjnych lub instalacyjnych należy zastosować 
mankiet uszczelniający lub tkaninę wzmacniającą. Nałożyć masę na powierzchnię używając pędzla, 
założyć mankiet uszczelniający lub tkaninę wzmacniającą i pokryć powierzchnię kolejną porcją masy, 
zatapiając mankiet lub tkaninę. W razie potrzeby zalecamy pokrycie powierzchni kilkoma warstwami. W 
zależności od porowatości podłoża i warunków otoczenia następną warstwę można nakładać w 
przybliżeniu po ok. 1 godzinie. Zmiana koloru oznacza wyschnięcie.
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DANE TECHNICZNE
Właściwości         Jednostka                         Wartość 

Odporność na parę wodną (ISO 12086)  Klasa 1 

Wydłużenie przy zerwaniu % 125 

Całkowite utwardzenie  h 6-12 

Gęstość g/cm³ 1,35 

Podane wartości otrzymano w temperaturze 23 ° C i przy wilgotności względnej wynoszącej 50%,

KOLOR
Niebieskawo szary

OPAKOWANIE
Wiadro 5 kg

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Gwarantowana zdatność do użycia wynosi 36 miesięcy od daty produkcji przy przechowywaniu w 
fabrycznie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze między +5°C a 
+30°C. Chronić przed zamarznięciem. Wymieszać przed użyciem.
 

BEZPIECZEŃSTWO
Trzymać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu ze skórą. Stosować rękawice ochronne. 
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki produktu 
(SDS).


