
 

 

OPIS PRODUKTU 
 

• Maksymalna zdolność ruchu systemu wynosi do 25% 

• Stosowany w tworzeniu spoin o szerokości do 30mm 

• Jedyna dostępna technologia wolna od emisji VOC 

• Dynamiczna elastyczność przy aplikacjach nisko- i wysoko-

modułowych 

• Szybko utwardzalna 

• Może być malowana farbami ftalowymi oraz akrylowymi 

• Maksymalną siłę osiąga po 24 godzinach 

 
Masa Uszczelniająca ALFA FLEXI MASTIC to wysokiej, jakości 
jednoskładnikowa masa uszczelniająca o dobrej przyczepności, nadająca 
się do użytku przez profesjonalnych instalatorów. Masa uszczelniająca jest 
materiałem innowacyjnym technologicznie (niereaktywne polimery), 
mającym szereg zastosowań w branży budowlanej we wnętrzach; między 
innymi przy malowaniu, kładzeniu podłogi, szkleniu, fugowaniu, pracach 
malarskich i glazurniczych. Charakteryzuje się ona lepszymi właściwościami 
niż zwykły silikon i MSP oraz produkty na bazie butylu i akrylu, takie jak masy 
uszczelniające i klej. Jako jedyny uszczelniacz jest wolny od szkodliwych 
emisji. Maksymalna zdolność ruchu systemu ≤ 25%. 

 

ZASTOSOWANIE 

• Uszczelnianie okien i drzwi w pomieszczeniach  
• Uszczelnianie w miejscach, w których szczególnie ważna jest jakość 

powietrza 
• Uszczelnianie w pomieszczeniach sanitarnych, takich jak łazienka, 

prysznic lub toaleta 
• Wypełnianie szczelin wokół mebli, sprzętów kuchennych i umywalki  

w kuchni 
• Wypełnianie szczelin wokół podłóg 
• Uszczelniania ogniochronne szczelin i dylatacji ruchomych 
• Uszczelniania elementów dekoracyjnych 
• Zabezpieczania przed dostępem powietrza  
•    Tworzenie/uzupełnianie izolacji akustycznej 

 
Ściany elastyczne:  
Ściana musi mieć grubość co najmniej 100mm i mieć konstrukcję z profili 
stalowych pokrytych po obu stronach minimum 2 warstwami płyt o 
grubości min 12,5mm 
 
Ściany sztywne:  
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję 
betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 
650kg/m3 
 
Stropy sztywne:  
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, 
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3 

 

 
 
 

ZGODNOŚĆ 

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0189 

Certyfikat zgodności 0843-CPR-0180 

Deklaracja właściwości użytkowych DoP AGSO-1 

 
 

. 

DOSTĘPNOŚĆ 

Typ Artykuł nr 

300ml biały SOP025 

300ml szary * SOP026 

300ml jasnoszary* SOP027 

300ml antracyt* SOP028 

300ml brąz* SOP029 

300ml czarny* SOP030 

 
* - dostępny na zamówienie 
 
 
 

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w warunkach suchych  

i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C. 

Termin przydatności określany jest na produkcie. 



 

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA 

 

Maksymalna 
szerokość 

uszczelnienia 

STROPY 

Konstrukcja 

Minimalna głębokość 
uszczelnienia1) 

Wypełnienie2) 

EI 

Dwustronne 

30mm Strop sztywny 2 x 15 mm 2 x 20 mm 240 

 
1) Uszczelnienie ALFA FLEXI MASTIC po obu stronach stropu 
2) Wypełnienie z wełny mineralnej o gęstości ≥40kg/m3 po obu stronach przegrody 

 

Maksymalna 
szerokość 

uszczelnienia 

ŚCIANY 

Konstrukcja 

Minimalna głębokość 
uszczelnienia1) 

Wypełnienie2) 

EI 

Dwustronne 

30mm 
Ściana 

sztywna/elastyczna 
2 x 12,5 mm 2 x 12,5 mm 120 

 
1) Uszczelnienie ALFA FLEXI MASTIC z obu stron 
2) Wypełnienie z wełny mineralnej o gęstości ≥40kg/m3 z obu stron 
 
 

SPOSÓB MONTAŻU 
 
Wszystkie podłoża muszą być czyste, bez brudu i kurzu lub innych zanieczyszczeń. Przed aplikacją użyj wilgotnego pędzla w celu 
usunięcia luźnych cząsteczek i zapewnienia dobrego kontaktu do klejenia. Warstwa gruntująca najczęściej nie jest potrzebna. Podłoże 
może być wilgotne, lecz nie pokryte wodą. 
 
W celu osiągnięcia maksymalnej siły wiązania, głębokość fugi powinna być równa połowie jej szerokości, jednak nie płytsza niż 6 mm. 
Zaleca się użycie dodatkowej izolacji, np. sznura dylatacyjnego, pianki lub wełny mineralnej. 
 
Naciąć czubek dozownika pod odpowiednim kątem i dokładnie wypełnić spoinę masą uszczelniającą. Nałożyć masę równo  
z brzegami spoiny w przeciągu dziesięciu minut, zanim na powierzchni nie utworzy się błona. Podczas twardnienia masa skurczy się w 
niewielkim stopniu; aby osiągnąć równą powierzchnię należy nałożyć grubszą warstwę. 
 
Dla uzyskania lepszego efektu końcowego masę najlepiej, w przeciągu 30 minut, wykończyć plastikową kielnią do spoin lub 
podobnym narzędziem. Nie narażać wypełnienia na kontakt z wodą, nie spryskiwać wodą ani inną cieczą, zanim nie utworzy się błona 
(< 30 min).  
 
 

ZUŻYCIE NA 1m DYLATACJI 
 
 
Przykładowe zużycie dla szczeliny 2cm w ścianie – 1,0 opakowania ALFA FLEXI MASTIC 600ml na 1mb  



 

 

 

DETALE ROZWIĄZAŃ 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1.  Dylatacja w stropie 

1 – strop; 
2 – podkład z wełny mineralnej; 
3 – masa ogniochronna ALFA FLEXI MASTIC 

 
Rys. 2. Dylatacja w ścianie 

1 – ściana; 
2 – podkład z wełny mineralnej; 
3 – masa ogniochronna ALFA FLEXI MASTIC 
 

 


