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Nazwa 

produktu: 

IZOPLAST MEGA-TEX 

Masa bitumiczna szpachlowo-uszczelniająca 

Dokumenty 

odniesienia: 

• PN-B-24620:1998+PN-B-24620/Az1:2004 

• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr KDWU/13/2017 

• Posiada Atest Higieniczny  

Okres gwarancji: • 12 miesięcy 

Przeznaczenie: 

• do wyrównywania wgłębień, uszczelniania rys i pęknięć w pokryciach 

dachowych,  

• uzupełnianie ubytków w elementach z betonu, zapraw cementowych, 

itp.,  

• wypełnianie dylatacji do 5 mm (trwała i zawsze elastyczna spoina), 

• wykonywanie uszczelnień w obróbkach - opierzeniach blacharskich, 

• uszczelnianie kominów, łączeń rynnowych, nieszczelnych pokryć 

dachowych różnego rodzaju, 

• elastyczne łączenie materiałów budowlanych ze sobą (np. papa-papa, 

papa-styropian) lub z innymi elementami konstrukcyjnymi (np. metal, 

drewno, płyta falista). 

Nie stosować w pomieszczeniach mieszkalnych lub przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi.  

Zalety produktu: 

• wodoodporny i wodoszczelny,  

• stosowany na zimno, prosty w użyciu, mniejszy nakład pracy, 

• szybka i skuteczna likwidacja drobnych przecieków, 

• możliwość elastycznego łączenia materiałów budowlanych, 

• możliwość podklejania materiałów termoizolacyjnych, 

• gotowy do stosowania w postaci handlowej,  

• nie spływa z powierzchni klejonych (odporny na działanie wody 

zaraz po nałożeniu). 

Przygotowanie 

podłoża: 

• Powierzchnie, na których będzie zastosowana masa szpachlowo-
uszczelniająca powinny być czyste, pozbawione pyłów i innych 
zanieczyszczeń mechanicznych. Powierzchnie metalowe – 
oczyszczone z rdzy, warstw starej farby, olejów i smarów, 
odtłuszczone. 

Sposób użycia: 
• Produkt można nakładać pasmami lub punktowo na spójne podłoże 

(może być lekko wilgotne).  

Uwagi i dane 

techniczne: 

• Prace wykonywać w temperaturze od +5 do +30°C, przy 
bezdeszczowej pogodzie. Odporność termiczna po utwardzeniu: od -
35 do +110°C. Czas tworzenia powłoki ok. 25 minut. Wydajność 
równa ok. 12 mb. z kartusza dla fugi o wymiarach 5x5 mm. Świeże 
zabrudzenia zmywać benzyną lakową.  
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Przechowywanie: 

• Produkt przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5°C, w 
zamkniętych opakowaniach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z 
dala od źródeł ciepła. Zabezpieczyć przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem.  

Transport 
• Przewozić dowolnymi środkami transportu, w temperaturze nie niższej 

niż +5°C. Przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych. 

Producent / 

Zakład 

produkcyjny: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o. 

ul. Zbożowa 2, 43-175 Wyry 

tel. 32 218 71 85  fax: 32 323 00 85 

Dostępne 

opakowania: 
Produkt jest dostępny w opakowaniach: 600 ml, 1 kg, 6 kg 

Data wydania 

dokumentu: 
08.12.2021 r.  
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