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Siplast  Szpachla®

Szybka Izolacja SBS

Przeznaczenie:
Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS to modyfikowana masa as-
faltowa SBS do uszczelniania pokryć dachowych. 

Zakres stosowania:
Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS jest masą uszczelniającą 
stosowaną na zimno do:
•	wykonywania uszczelnień na pokryciach dachowych,
•	wykonywania izolacji przeciwwodnych elementów budowlanych,
•	wypełniania spękań i fug,
•	 uzupełniania tradycyjnej izolacji bitumicznej,
•	przyklejania pap w naprawach pokryć dachowych,
•	 sklejania zakładów papowych i gontów bitumicznych,
•	 uszczelnień wokół kominów, anten, wywiewek kanalizacyjnych, itp.

Sposób stosowania:
Masę należy nanosić na suche podłoże za pomocą szpachelki lub 
kielni. Przed aplikacją należy sprawdzić stan podłoża, usunąć wszyst-
kie zanieczyszczenia oraz luźne elementy zmniejszające przyczep-
ność, następnie zagruntować naprawiane podłoże za pomocą roz-
tworu gruntującego Siplast Primer® Szybki Grunt SBS. 
Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS jest gotowa do użycia po 
uprzednim dokładnym wymieszaniu pojemnika/wstrząśnięciu kartu-
sza. Prace należy wykonywać w temperaturach od +5°C do +25°C. 
Należy unikać wyższych temperatur i silnego nasłonecznienia. Nie sto-
sować w czasie opadów atmosferycznych czy też mgły. W przypadku 
wykonywania trwałego łączenia spoin powyżej 10 mm należy wkle-
ić taśmę wzmacniającą pomiędzy dwie warstwy Siplast Szpachla® 
Szybka Izolacja SBS.
Przed użyciem kartusza zaleca się jego wstrząśniecie, a następnie 
obcięcie wkręcanego wylotu minimum w jego połowie, w celu uzy-
skania wypływu gęstej szpachli – przy zbyt małym nacięciu widoczny 
będzie wyciek rzadkiego rozpuszczalnika. Drobny wyciek rozpusz-
czalnika z kartusza nie wpływa na jakość produktu. 
Do podklejania pap i gontów bitumicznych stosować cienką warstwę 
produktu. 
Produkt jest gotowy do użycia po otwarciu pojemnika – nie należy 
go dodatkowo rozcieńczać rozpuszczalnikami organicznymi. Pozo-
stawienie otwartego pojemnika może skutkować zgęstnieniem masy 
bitumicznej.

Wydajność:
Uzależniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych 
prac oraz od stanu i rodzaju podłoża i temperatury aplikacji.

Magazynowanie:
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pio-
nowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasło-
necznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Informacje praktyczne:
•	 opakowanie metalowe 5 kg, kartusz 400 g,
•	 okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji,
•	 zachowuje swoje właściwości w niskich temperaturach, 

jest elastyczna do temperatury -15°C,
•	 nie zmienia konsystencji pod wpływem temperatury, wy-

kazuje brak spływności nawet przy +90°C.
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* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 05/2011 traci swoją ważność.


