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Siplast Kit®

Szybka Izolacja SBS

Przeznaczenie:

Siplast Kit® Szybka Izolacja SBS to elastyczny kit kauczuko-
wy SBS z dodatkiem bitumu do uszczelniania połączeń oraz 
wypełniania szczelin, pęknięć i naroży w częściach podziem-
nych budynku i na zewnątrz obiektu.

Zakres stosowania:

Specjalistyczna masa uszczelniająca w postaci lasek o profi lu 
trójkątnym, oferowana w powtarzalnych odcinkach długości 
do 1 mb przeznaczona jest do:

połączenia ławy ze ścianą fundamentową poprzez rozło-
żenie klinów uszczelniających wzdłuż linii łączenia,
uszczelnienia szczelin dylatacyjnych pomiędzy elemen-
tami prefabrykowanymi w budownictwie przemysłowym 
i mieszkaniowym,
uszczelnień dylatacyjnych balkonów, tarasów, kominów, 
kominków oraz elementów wystających ponad właściwe 
pokrycie dachowe,
uszczelnień prefabrykowanych elementów betonowych 
szamb, studzienek kanalizacyjnych, studzienek teleko-
munikacyjnych.
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Sposób stosowania:

Na oczyszczone i zagruntowane roztworem Siplast Primer® 
Szybki Grunt SBS powierzchnie:
- na zimno poprzez ręczne wpasowanie i dociśnięcie, 
- na gorąco poprzez wpasowanie, aktywację termiczną pal-
nikiem i wygładzenie szpachelką.

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomiesz-
czeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wenty-
lowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.
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Informacje praktyczne:

laski kitu o profi lu trójkąta prostokątnego
długość laski kitu: 1 mb +/- 2%
szerokość krótszego boku: min. 20 mm
szerokość przekątnej: min. 35 mm
ilość lasek kitu w kartonie: 10 sztuk
okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji
posiada wysoką giętkość oraz niską łamliwość do 
-35°C - zapobiega powstawaniu miejscowych pęk-
nięć powłoki 
nie zmienia swoich właściwości pod wpływem 
temperatury przekraczającej +110°C - cały czas jest 
elastyczny
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