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TAŚMY PĘCZNIEJĄCE

FLOWSTOP
Wysokociśnieniowa taśma pęczniejąca

Strona 5

MASTERSTOP
Bentonitowa taśma pęczniejąca

Strona 4

Akcesoria do taśm pęczniejących
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MASTERSTOP SK
Samoprzylepna bentonitowa taśma 

pęczniejąca
Strona 5
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MASTERSTOP Bentonitowe taśmy pęczniejące 

E
ur

op
ejs

ka
 Aprobata Techniczna

ETA  

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

do uszczelniania szczelin roboczych Informacje techniczne s. 8 – 11       

Nr art. Opis
Jedn. 
opak.

Opakowanie  
zewnętrzne Waga

010011 Wym.: 25 x 20 mm, kolor czarny
Karton 30 m (6 rolek po 5 m) 
Szczelność ciśnieniowa do 50 m słupa wody

1 
karton

Paleta
36 kartonów

22,80 kg
karton

010012 MASTERSTOP LONG TIME 
Powlekana bentonitowa taśma pęczniejąca,
Wym.: 25 x 20 mm, kolor czarny 
Karton 30 m (6 rolek po 5 m) 
Szczelność ciśnieniowa do 50 m słupa wody

1 
karton

Paleta
36 kartonów

23,00 kg
karton

010020 Wym.: 20 x 15 mm, kolor zielony
Karton 30 m (6 rolek po 5 m) 
Szczelność ciśnieniowa do 20 m słupa wody

1 
karton

Paleta
36 kartonów

14,30 kg
karton

Nr art. 010011 Nr art. 010012 Nr art. 010020

MASTERSTOP Bentonitowe taśmy pęczniejące
do uszczelnień warstwowych

Nr art. Opis
Jedn. 
opak.

Opakowanie  
zewnętrzne Waga

010016 Wym.: 15 x 10 mm, kolor zielony
Karton 90 m (9 rolek po 10 m)

1 
karton

Paleta
36 kartonów

21,00 kg
karton

010017 Wym.: 20 x 10 mm, kolor czarny
Karton 54 m (9 rolek po 6 m)

1 
karton

Paleta
36 kartonów

19,00 kg
karton

Nr art. 010016 Nr art. 010017

MASTERSTOP Bentonitowe taśmy pęczniejące

TAŚMY PĘCZNIEJĄCE
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MASTERSTOP SK 
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Samoprzylepna bentonitowa taśma pęczniejąca Informacje techniczne s. 12  

Nr art. Opis
Jedn. 
opak.

Opakowanie 
zewnętrzne Waga

010025 Wym.: 20 x 5 mm, samoprzylepna
Karton 90 m (5 rolek po 18 m)
Szczelność ciśnieniowa do 50 m słupa wody  

1 
karton

Paleta
36 kartonów

16,00 kg
karton

Nr art. 010025 Uszczelnienie rury 
okładzinowej za pomocą 
MASTERSTOP SK

FLOWSTOP 
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Po
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ier
dzona odporność

Wysokociśnieniowe taśmy pęczniejące na bazie TPE  
do uszczelniania szczelin roboczych Informacje techniczne s. 13 – 15  

Nr art. Opis
Jedn. 
opak.

Opakowanie ze-
wnętrzne Waga

010040 Wym.: 20 x 5 mm
Karton 120 m (6 rolek po 20 m)
Szczelność ciśnieniowa do 80 m słupa wody 

1 
karton

Paleta
36 kartonów

18,00 kg
karton

010045 Wym.: 20 x 10 mm
Karton 60 m (6 rolek po 10 m)
Szczelność ciśnieniowa do 80 m słupa wody 

1 
karton

Paleta
36 kartonów

17,00 kg
karton

Nr art. 010040 Nr art. 010045

samoprzylepna

MASTERSTOP SK i FLOWSTOP

FLOWSTOP montuje się za pomocą kleju do taśm pęczniejących POWER.

Odpowiednie akcesoria montażowe, takie jak taśmy montażowe i siatki znajdują się na s. 6/7.
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Kleje i pasty pęczniejące Informacje techniczne s. 16 – 18

Nr art. Opis
Jedn. 
opak.

Opakowanie
 zewnętrzne Waga

010050 Klej do bentonitowych taśm pęczniejących
Kartusz 310 ml, 
Zużycie: 1 kartusz = ok. 7 m,  
przeznaczony do wilgotnych podłoży

1 szt. Karton
20 kartuszy

11,60 kg
karton

010052 Klej do taśm pęczniejących POWER
Klej wysokociśnieniowy do mocowania MASTERSTOP 
i FLOWSTOP taśm pęczniejących lub kołnierza 
foliowego,  
Kartusz 310 ml, 
Zużycie: 1 kartusz = ok. 7 m,  
przeznaczony do wilgotnych podłoży

1 szt. Karton
20 kartuszy

10,00 kg
karton

010030 MasterMastic PU Pasta pęczniejąca
Pasta pęczniejąca na bazie poliuretanu, 
do uszczelniania szczelin roboczych i przepustów lub do 
mocowania taśm pęczniejących,  
Kartusz: 310 ml, 
Zużycie: Szczelina robocza ok. 300 – 350 ml/m,
Zużycie: Przepust ok. 80 – 100 ml/m
Zużycie: Mocowanie taśmy pęczniejącej ok. 45 – 50 ml/m

1 szt. Karton
12 kartuszy

5,90 kg
karton

010033 MasterMastic PU Pasta pęczniejąca
Pasta pęczniejąca na bazie poliuretanu, 
do uszczelniania szczelin roboczych i przepustów lub do 
mocowania taśm pęczniejących,  
Worek aluminiowo-foliowy 600 ml, 
Zużycie: Szczelina robocza ok. 300 – 350 ml/m,
Zużycie: Przepust ok. 80 – 100 ml/m
Zużycie: Mocowanie taśmy pęczniejącej ok. 45 – 50 ml/m

1 szt. Karton 
12 worków foliowych

10,40 kg
karton

010038 Pistolet wyciskowy do kartuszy 310 ml,
profesjonalny pistolet do kartuszy w aluminiowej 
obudowie, złącze i tłok hartowane

1 szt. 0,90 kg
szt.

010039 Pistolet wyciskowy do worków aluminiowo-
foliowych 600 ml, 
zaw. 3 dysze, profesjonalny pistolet do kartuszy  
z ergonomicznym uchwytem, 
złącze i tłok hartowane, 
rura i nakrętki oczkowe wykonane z aluminium

1 szt. 1,25 kg
szt.

010037 Dysza do pistoletu wyciskowego 600 ml 1 szt. 0,05 kg/szt.

Nr art. 010050 Nr art. 010030

Nr art. 010037

Nr art. 010052

Nr art. 010033 Nr art. 010038 Nr art. 010039

Akcesoria do taśm pęczniejących
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Nr art. 010055 Nr art. 010060 Nr art. 010065

Siatka mocująca

Nr art. Opis
Jedn. 
opak.

Opakowanie  
zewnętrzne Waga

010055 Siatka do taśmy pęczniejącej 20/15
Karton 30 m (30 siatek po 1 m)

1 
karton

Paleta
160 kartonów

1,95 kg
karton

010060 Siatka do taśmy pęczniejącej 25/20
Karton 30 m (30 siatek po 1 m)

1 
karton

Paleta
160 kartonów

2,60 kg
karton

010065 Siatka do taśmy pęczniejącej 
MASTERSTOP LONG TIME 25/20
Karton 30 m (30 siatek po 1 m)

1 
karton

Paleta
80 kartonów

4,90 kg
karton

Gwoździe mocujące
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

010080 Gwoździe do gwoździarki
Długość 42 mm, z dużą podkładką 

1 worek 
po 100 szt.

0,90 kg
worek

010090 Gwoździe do mocowania ręcznego
Długość 40 mm, z podkładką 

1 karton
po 250 szt.

1,00 kg
karton

Nr art. 010080 Nr art. 010090

Akcesoria do taśm pęczniejących
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Bentonitowe taśmy pęczniejące
 Europejska Aprobata Techniczna ETA

 Ogólne świadectwo kontroli nadzoru 
budowlanego

Opis produktu
MASTERSTOP bentonitowe taśmy pęczniejące już 
od wielu lat stosowane są z powodzeniem w prak-
tyce budowlanej; ponieważ pęcznieją w kontakcie 
z wodą, w sposób skuteczny i trwały uszczelniają 
pęknięcia oraz szczeliny robocze.
Przeprowadzone badania potwierdzają, że produkt 
ten nadaje się do rozmaitych zastosowań.

Odporność MASTERSTOP i MASTERSTOP SK  
bentonitowych taśm pęczniejących
Medium odporność brak odporności

Ługi, ogólnie

Mocznik

Gnojowica / gnojówka

Biogaz

Radon

Sól drogowa

Produkty fermentacji

Produkty kompostowania

Ścieki w oczyszczalniach

Benzyna

Olej napędowy

Olej opałowy

Dodatkowe dane odnośnie odporności udostępniamy na życzenie.

Zalety MASTERSTOP bentonitowych taśm pęczniejących 
 Prosty i bezpieczny montaż

 Brak konieczności podciągania w górę na 
łączeniach

 Samoczynne działanie 
Składniki taśmy pęczniejącej wnikają 
w pęknięcia i puste przestrzenie

 Nieszkodliwa dla środowiska

 Brak elementów kształtowych i zgrzewów

 Proces pęcznienia i kurczenia taśmy jest 
odwracalny

 Stabilność kształtu, brak lepkości

 Brak odpadów wzgl. resztek

 Bezpieczna w stosowaniu, co potwierdzają 
liczne testy

MASTERSTOP Bentonitowe taśmy pęczniejące
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Montaż za pomocą siatki mocującej i gwoździ Montaż za pomocą kleju

Montaż
Rozmiar 25/20 mm

Za pomocą siatki Za pomocą kleju

MASTERSTOP
Wszystkie rozmiary

MASTERSTOP
Rozmiar
25/20 i 
20/15 mm

BetonBeton

Klej do taśm 
pęczniejącychSiatka do taśmy 

pęczniejącej

Gwoźdź stalowy  
z podkładką

Montaż
MASTERSTOP bentonitowe taśmy pęczniejące mocuje się za pomocą siatki, kleju lub MasterMastic PU 
pasty pęczniejącej. Taśmy są montowane wewnątrz zbrojenia i pokrywane otuliną betonową o grubości 
min. 8 cm.

Styk prosty Styk narożny

Połączenie na styk

Naroże

MASTERSTOP Bentonitowe taśmy pęczniejące
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MASTERSTOP LONG TIME
Bentonitowa taśma pęczniejąca do stosowania  
w każdych warunkach pogodowych
Opis produktu i działanie
MASTERSTOP LONG TIME 25 x 20 mm to pow-
lekana bentonitowa taśma pęczniejąca, przezna-
czona do uszczelniania szczelin roboczych w ob-
szarach fundament/fundament, fundament/ściana 
oraz ściana/ściana.
MASTERSTOP LONG TIME posiada powłokę 
ochronną, umożliwiającą stosowanie niezależnie 
od warunków pogodowych.
Powłoka ochronna gwarantuje, że taśma może być 
wystawiona na działanie deszczu i wody stojącej 
przez co najmniej 10 dni i nie będzie pęcznieć. 
Po zabetonowaniu jej właściwości ulegają zmianie. 
Skład betonu sprawia, że po kilku dniach powłoka 
ochronna traci wodoodporność, przez co taśma 
zostaje odsłonięta i w kontakcie wodą może sku-
tecznie i trwale uszczelnić szczeliny.
Taśma nie nadaje się do montażu oraz długotrwa-
łego składowania pod wodą.

Aspekt bezpieczeństwa
MASTERSTOP LONG TIME nie stanowi materiału 
niebezpiecznego, dzięki czemu jest bezproblemo-
wa w stosowaniu i obróbce.

Składowanie
MASTERSTOP LONG TIME należy składować 
w suchym miejscu oraz zabezpieczyć przed za-
nieczyszczeniem i ryzykiem uszkodzeń mecha-
nicznych. Taśmy już napęczniałe, o zmienionym 
kształcie i uszkodzonej powłoce ochronnej nie na-
dają się do montażu.

Ochrona przed deszczem 10 dni

Wodoszczelność  50 m słupa wody

Porównanie taśmy pęczniejącej z powłoką ochronną 
i bez

Zalety MASTERSTOP LONG TIME 
 Możliwość stosowania w każdych warunkach 

pogodowych

 Brak konieczności podciągania w górę na 
łączeniach

 Samoczynne działanie 
Składniki taśmy pęczniejącej wnikają 
w pęknięcia i puste przestrzenie

 Nieszkodliwa dla środowiska

 Brak elementów kształtowych i zgrzewów

 Proces pęcznienia i kurczenia taśmy jest 
odwracalny

 Stabilność kształtu, brak lepkości

 Brak odpadów wzgl. resztek

 Bezpieczna w stosowaniu, co potwierdzają 
liczne testy
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MASTERSTOP LONG TIME
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Montaż MASTERSTOP LONG TIME przy użyciu siatki
Otulina betonowa grubości 8 cm wewnątrz zbrojenia

Co najmniej 10-dniowa ochrona przed deszczem

Montaż
 MASTERSTOP LONG TIME umieszcza się pośrodku szczeliny, wewnątrz zbrojenia.

 Należy zwrócić uwagę, by taśma została pokryta otuliną betonową grubości min. 8 cm.

 Taśma nie może być klejona, lecz należy ją przymocować do podłoża za pomocą siatki do taśmy pęcz-
niejącej. W celu zapewnienia całopowierzchniowego styku z podłożem betonowym, w większości przy-
padków należy zamocować siatkę do betonu na długość, wbijając gwoździe co 25 cm. W razie potrze-
by można zmniejszyć odległości mocowania.

 Należy uważać, by nie uszkodzić powłoki ochronnej.

 Końce i łączenia są dosuwane na styk. Podczas docinania należy lekko odsunąć powłokę ochronną, 
odciąć 5 cm taśmy pęczniejącej i tak założyć powłokę ochronną na koniec taśmy, by nie miał on kon-
taktu z wodą.

 Podłoże betonowe musi być równe, wolne od luźnych bądź odrywających się elementów i nie powinno 
posiadać dużych wgłębień.

Taśmę należy montować wyłącznie przy użyciu siatki
Nie usuwać folii

MASTERSTOP
LONG TIME
Rozmiar
25/20

Beton

Siatka do taśmy 
pęczniejącej

Powłoka ochronna

Gwoźdź stalowy z podkładką

10-dniowa
ochrona przed  

deszczem

Połączenie na styk

Naroże

MASTERSTOP LONG TIME
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MASTERSTOP SK 
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Samoprzylepna bentonitowa taśma pęczniejąca

Opis produktu
MASTERSTOP SK to samoprzylep-
na bentonitowa taśma pęcznieją-
ca, rozszerzająca się w kontakcie  
z wodą i tworząca  barierę przed 
wnikaniem wody.

Badania
 Raport z badania Instytutu 

MFPA w Lipsku, 
do 50 m słupa wody

 Nieszkodliwa dla środowiska

Zastosowanie
 Wodoszczelne włączanie przewodów rurowych do 

konstrukcji betonowych

 Uszczelnianie łączeń zbrojenia

 Uszczelnianie odpływów podłogowych

Montaż
 Usunąć papier silikonowy i przykleić 2 pierścienie  

z MASTERSTOP SK na uszczelnianą rurę.

 Końce połączyć na styk, bez zakładek.

 Powierzchnia rury musi być twarda.

 MASTERSTOP SK lepi się do metalu, tworzyw 
sztucznych, PVC i kamienia.

 W razie potrzeby zabezpieczyć MASTERSTOP SK 
drutem wiązałkowym.

Fundament

Ściana betonowa

Woda stojąca

MASTERSTOP SK
zatrzymuje wodę

5 cm odstęp
pomiędzy pierścieniami 
taśmy

MASTERSTOP SK zostaje przyklejona dooko-
ła rury, wewnątrz zbrojenia, a następnie pokry-
ta otuliną betonową grubości 6 cm.

MASTERSTOP SK
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Wysokociśnieniowe taśmy pęczniejące
Do uszczelniania szczelin robo-
czych i  przepustów w  budowlach 
betonowych. Dzięki potwierdzonej 
odporności na ciśnienie do 8 bar, 
FLOWSTOP spełnia wymogi nie-
mieckiej dyrektywy dot. konstrukcji 
z betonu wodoszczelnego dla sta-
łego ciśnienia 2 bar oraz wytyczne 
międzynarodowych norm, w przy-
padku których wymagana jest duża 
wytrzymałość ciśnieniowa.

 Europejska Aprobata Techniczna ETA

 Ogólne świadectwo kontroli nadzoru 
budowlanego

 Odpowiednia do stosowania w strefach 
aktywnej wymiany wód

 Wysoka odporność chemiczna

 Stabilność kształtu

 Ciśnienie maksymalne 8 bar dla rozmiaru 20 x 5 mm

 Badanie długoterminowe powyżej 250 dni

 Łatwy montaż przy użyciu kleju do taśm pęczniejących 
POWER

 Brak konieczności podciągania w górę na łączeniach

Opis produktu 
FLOWSTOP to odporna na wysokie ciśnienie taśma pęcz-
niejąca do uszczelniania szczelin roboczych i przepustów 
w budownictwie betonowym.
Taśma o  wymiarach 20  x  5  mm pozwala uzyskać nieza-
wodne i trwałe uszczelnienie do 80 m słupa wody.

Dane techniczne  Odporność

Baza chemiczna: modyfikowany TPE 

Kolor: czerwony

Powierzchnia: gładka 

Profil: 20 x 5 mm
 20 x 10 mm

Zakres temperatur: od -30°C do +60°C

Składowanie:  w suchym, zabezpieczonym 
miejscu

 Rozcieńczone kwasy i ługi

 Woda słona

 Metan + radon

 Gnojowica + gnojówka

 Zacier fermentacyjny + biogaz

 Zasadowość betonu 

 Ciecz działająca agresywnie na beton

FLOWSTOP
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Rozprowadzić natryskowo klej do taśm pęczniejących POWER i rozwinąć taśmę pęczniejącą FLOWSTOP 
na kleju.

Montaż
Podłoże musi być czyste, suche 
i wolne od luźnych zanieczyszczeń. 
Nanieść klej do taśmy pęczniejącej 
POWER pośrodku szczeliny robo-
czej, po czym przyłożyć taśmę do 
kleju i lekko docisnąć. Należy zwró-
cić uwagę, by taśma została pokryta 
wewnątrz zbrojenia otuliną betono-
wą grubości min. 8 cm. Nie monto-
wać przy użyciu siatki.
Przed zabetonowaniem taśma nie 
może leżeć przez dłuższy czas 
w wodzie. 
Spływająca woda deszczowa nie 
aktywuje pęcznienia.

Uszczelnienie szczeliny roboczej

8 cm
Otulina betonowa Połączenie na styk

Naroże

FLOWSTOP
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Pęcznienie 
Pęcznienie taśmy FLOWSTOP zostało zbadane 
podczas trwającego 180 dni testu, polegającego na 
umieszczeniu taśmy pęczniejącej w 4 cieczach kon-
trolnych. 

   
Ciecz kontrolna 

Wartość pH obojętnej cieczy 7 600%

Wartość pH zasadowej cieczy 13 350%

Wartość pH cieczy działającej  
agresywnie na beton 4,5 200%

Woda słona 100%

FLOWSTOP 20 x 5 mm oraz 20 x 10 mm
Pierwotnie i po rozszerzeniu

W zależności od cieczy kontrolnej, rozszerzenie 
maksymalne uzyskano po czasie od 6 do 10 dni. 
Takie okresy zapewniają dostateczną ilość czasu 
na bezpieczny montaż.

Przebieg badań produktu 
FLOWSTOP

Ciśnienie 
wody
[bar]

Czas trwania 
badania

Dni

Przepływ Uwagi

0,03 3 Niemierzalny Ustawienie szczeliny 
roboczej na 0,25 mm 

i bezciśnieniowe 
napełnienie wodą

Przepływ wody  
z każdej strony, 

szybko ustępujący 
wraz z postępującym 

pęcznieniem

0,2 1 0
Początek pierwszego 
obciążenia wodą pod 

ciśnieniem

0,4 1 0 Szczelna

0,6 1 0 Szczelna

0,8 1 0 Szczelna

1,0 3 0 Szczelna

2,0 1 0 Szczelna

3,0 1 0 Szczelna

4,0 1 0 Szczelna

5,0 14 0 Szczelna

– 43 –
Sześciotygodniowe 

schnięcie przy dopły-
wie ciepłego powietrza

0,03 3 0
Bezciśnieniowe 

napełnienie wodą, 
szczelna

0,2 1 0
Początek drugiego 

obciążenia wodą pod 
ciśnieniem, szczelna

0,4 1 0 Szczelna

0,6 1 0 Szczelna

0,8 1 0 Szczelna

Ciśnienie 
wody
[bar]

Czas trwania 
badania

Dni

Przepływ Uwagi

1,0 3 0 Szczelna

2,0 1 0 Szczelna

3,0 1 0 Szczelna

4,0 1 0 Szczelna

5,0 14 0 Szczelna

– 43 –
Sześciotygodniowe 

schnięcie przy dopły-
wie ciepłego powietrza

0,03 3 0
Bezciśnieniowe 

napełnienie wodą, 
szczelna

0,2 1 0
Początek trzeciego 

obciążenia wodą pod 
ciśnieniem, szczelna

0,4 1 0 Szczelna

0,6 1 0 Szczelna

0,8 1 0 Szczelna

1,0 3 0 Szczelna

2,0 1 0 Szczelna

3,0 1 0 Szczelna

4,0 1 0 Szczelna

5,0 14 0 Szczelna

6,0 28 0
Dodatkowy poziom 

ciśnienia, 
szczelna

7,0 28 0
Dodatkowy poziom 

ciśnienia, 
szczelna

8,0 28 0
Dodatkowy poziom 

ciśnienia, 
szczelna

FLOWSTOP

Maksymalna rozsze-
rzalność we wszystkich 

cyklach badania
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Kleje i pasty pęczniejące
MASTERTEC produkuje kleje do taśm pęczniejących oraz pasty pęczniejące do uszczelniania szczelin ro-
boczych i przepustów, w różnych wersjach i w różnej jakości.

Czynności wstępne
Docięcie końcówek kartusza

Aplikacja kleju lub pasty

Dyszę można przycinać w różny sposób w zależ-
ności od planowanego zastosowania.

Przykład: duży otwór dozujący
Zużycie ok. 280 – 360 ml/m

Docięte końcówki

Mały otwór 
dozujący do 

złączy klejonych
Ø 5 – 6 mm

Oryginalna 
końcówka

Średni otwór 
dozujący do 
przepustów
Ø 8 – 10 mm

Duży otwór 
dozujący do 

uszczelniania 
szczelin 

roboczych
Ø 13 – 15 mm

Duży otwór dozujący
ok. 280 – 360 ml/m

Średni otwór 
dozujący

ok. 80 – 100 ml/m

Mały otwór 
dozujący

ok. 40 – 50 ml/m

Kleje i pasty pęczniejące
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Klej do taśm pęczniejących
Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy uszczelniacz do kleje-
nia MASTERSTOP bentonitowych taśm pęczniejących. 

Zużycie: 40 – 50 ml/m  ok. 7 m na kartusz

Zastosowanie: do stosowania na suchym i lekko wilgotnym 
podłożu

Przywiera do: beton

Temperatura
stosowania: od +5°C do +45°C

Odporność
termiczna
po utwardzeniu: od -20°C do +70°C

Czas wiązania:  ok. 8 godz. w temp. +20°C

Środowisko: Po całkowitym utwardzeniu produkt jest bez-
zapachowy i nieszkodliwy dla zdrowia.

Postać: Kartusz 310 ml

Klej do taśm pęczniejących 
POWER
Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy uszczelniacz do klejenia 
MASTERSTOP i FLOWSTOP taśm pęczniejących lub mocowania 
kołnierza foliowego. Wersja POWER jest klejem wysokociśnienio-
wym. 

Zużycie: 40 – 50 ml/m = ok. 7 m na kartusz

Zastosowanie: do stosowania na suchym i wilgotnym podłożu

Przywiera do: betonu, stali, twardego PVC, miękkiego PVC, 
kamienia Osiąga bardzo wysoką wytrzymałość 
mechaniczną.

Temperatura  
stosowania: od +5°C do +45°C

Odporność 
termiczna po  
utwardzeniu: od -30°C do +80°C

Czas wiązania:  ok. 8 godz. w temp. +20°C

Środowisko: Po całkowitym utwardzeniu produkt jest 
bezzapachowy i nieszkodliwy dla zdrowia. Produkt szczególnie godny polecenia, 
zawierający niewielkie ilości substancji szkodliwych.

Postać: Kartusz 310 ml

Nanieść klej na czyste podłoże

Przyłożyć taśmę pęczniejącą

Wcisnąć taśmę pęczniejącą do 
warstwy kleju

Klej wysokociśnieniowy POWER 
do MASTERSTOP i FLOWSTOP

Kleje i pasty pęczniejące
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MasterMastic PU Pasta pęczniejąca 

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Jednoskładnikowa pasta pęczniejąca na bazie poliuretanu, do uszczelniania szczelin roboczych i przepu-
stów w konstrukcjach z betonu wodoszczelnego lub do mocowania taśm pęczniejących.

 Do stosowania na suchym 
i wilgotnym podłożu

 Bezrozpuszczalnikowa

 Temperatura stosowania:  
od +5°C do +45°C

 Nieszkodliwa dla zdrowia

 Czas wiązania: 
ok. 6 – 7 mm/24 godz.

Nr art. 010030
Kartusz 310 ml

Nr art. 010033
Rękaw foliowy 600 ml

Przepusty
Potwierdzona wodoszczelność do 40 m słupa wody 
(Raport z badania Instytutu MFPA w Lipsku)

Aplikacja: okrężnie, Ø ok. 8 – 10 mm

Zużycie: ok. 80 – 100 ml/m

Przywiera do: betonu, stali, kamienia, twardego PVC 
Nie nadaje się do polipropylenu!

Montaż: wewnątrz zbrojenia, z pokryciem otuliną betonową 
o grubości min. 8 cm 
Chronić przed wilgocią i deszczem, aby 
zapobiec przedwczesnemu spęcznieniu.

Szczeliny robocze
Materiał do uszczelniania szczelin roboczych o wodoszczelności 
do 20 m słupa wody, potwierdzonej zg. z niemiecką dyrektywą 
dot. konstrukcji z betonu wodoszczelnego

Aplikacja: pasmowo, ok. 35 x 12 mm

Zużycie: ok. 300 – 350 ml/m*

Przywiera do: niezapylonych, suchych lub lekko wilgotnych 
powierzchni betonowych

Montaż: wewnątrz zbrojenia, z pokryciem otuliną 
betonową o grubości min. 8 cm 
Chronić przed wilgocią i deszczem, aby 
zapobiec przedwczesnemu spęcznieniu.

Mocowanie taśmy pęczniejącej
Aplikacja: Pasmowo, Ø ok. 6 – 8 mm

Zużycie: ok. 45 – 50 ml/m*

Przywiera do: niezapylonych, suchych lub lekko wilgotnych 
powierzchni betonowych

 * Zależnie od chropowatości betonu.

Kleje i pasty pęczniejące
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