
 

 

 

OPIS PRODUKTU 
 

 

Akrylowa masa ALFA SEALANT stosowana jest do uszczelniania 

szczelin w konstrukcji elastycznej i konstrukcji sztywnych ścian oraz 

szczelin i połączeń pomiędzy sztywnymi konstrukcjami stropów. 

Stosowana może być również jako uszczelnienie połączeń 

liniowych i szczelin dla konkretnych konstrukcji  wsporczych  

i podłoży. Pęczniejąca masa ALFA SEALANT rozszerza się pod 

wpływem wysokiej temperatury, tworząc szczelną barierę 

ochronną. Maksymalna dopuszczalna szerokość złącza/szczeliny 

to 100 mm.  Zdolność ruchu systemu ALFA SEALANT wynosi ≤ 7,5%. 

 
ZASTOSOWANIE 
 
Masa ALFA SEALANT jest przeznaczona do uszczelniania: 

• szczeliny konstrukcji elastycznej i sztywnej ścian 

• szczeliny w konstrukcjach sztywnych stropów 

• połączenia między sztywnymi konstrukcjami stropów 
 

SPOSÓB MONTAŻU 
 

 

1. Przed nałożeniem masy ALFA SEALANT należy dokładnie oczyścić powierzchnie  

z tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Masa nie powinna być używana na substratach, 

które wytwarzają oleje, zmiękczacze czy rozpuszczalniki. 

2. ALFA SEALANT to produkt  na bazie wody, dlatego w sytuacjach kiedy zachodzi  

ryzyko korozji niektóre elementy metalowe muszą zostać odpowiednio zabezpieczone 

zanim zostaną zamontowane. 

4. Przy stosowaniu ALFA SEALANT w płytach G/K, krawędzie mogą być nawilżone, 

ewentualnie można rozcieńczyć ALFA SEALANT z wodą, aby zagruntować 

powierzchnie. 

5. Przy stosowaniu ALFA SEALANT w pustych płytach stropowych, uszczelnienie 

przeciwpożarowe, określone jako  jednostronne, należy wyrównać uszczelnienie 

przeciwpożarowe po stronie podsufitki. Należy również upewnić się, że grubość 

betonu poniżej pustki jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej grubości 

zaprawy zgodnie z instrukcją instalacji. W przeciwnym razie, puste przestrzenie 

cylindryczne powinny zostać wypełnione wełną mineralną zwykle tej samej grubości 

co płyty stropowe. Ewentualnie uszczelnienie powinno zostać zamontowane zarówno 

po stronie stropu jak i podsufitki. 

6. Upewnij się, że uszczelniana luka jest wystarczająco szeroka aby zmieścić 

wymagany podkład. W praktyce nie może to być mniej niż 10mm. 

7. Przy montowaniu przytnij go tak, aby ciasno wchodził w lukę oraz wszedł na 

odpowiednią głębokość. 

8. Wypełnij szczelinę ALFA SEALANT na wymaganą głębokość. 

9. Wykończ szpachelką, pędzlem lub nożem. 

10. ALFA SEALANT może być malowana większością farb emulsyjnych. 

11. Przy uszczelnianiu ścian szachtowych z G/K, uszczelnienie wykonaj tylko z jednej 

strony, od strony zagrożenia pożarem. 
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KLASYFIKACJA PRZEGRÓD 

 

Przejście/rodzaj złącza 

i maksym. wymiary 

Instalacja min głęb. uszcz.  

i materiał podkł. 

Ściany elastyczne 

≤100 mm 

Konstrukcja z profili 

stalowych pokryta po 

obydwu stronach min  

2 warstwy płyt o grubości 

12,5 mm 

Ściany sztywne  

≤ 150 mm 

Konstrukcja betonowa o min 

gęstości 650kg/m3 

Stropy sztywne  

≤ 150 mm 

Konstrukcja betonowa o min 

gęstości 650kg/m3 
 

 

 

Rodzaj przegrody Max szerokość uszczelnienia EI Min. 

Ściana elastyczna 30mm 120 

Ściana sztywna 30mm 120 

Strop sztywny 100mm 120 

 

 

 

Standardy testowe: Niniejsze Instrukcje Montażu oparte są 

na certyfikacie Europejskiej Oceny Technicznej produktu 

wydanym zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na 

podstawie ETAG 026-2, wydanie 2011, używanym jako 

Europejski Dokument Oceny.  

 

 



 

 

 

[Rys. 1] DYLATACJE I SZCZELINY 

ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 120 

ŚCIANA SZTYWNA/ELASTYCZNA 

[Rys. 2] DYLATACJE I SZCZELINY  

ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 120 

STROP SZTYWNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Uszczelnienie ALFA SEALANT z obu stron 

2) Wypełnienie z wełny mineralnej o gęstości ≥40kg/m3 z obu stron 
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szerokość 

uszczelnienia 
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Minimalna 

głębokość 

uszczelnienia1 

Wypełnienie2 

E EI 
 

Dwustronne 

 

30mm 

 

Ściana 

sztywna/elastyczna 
2 x 15 mm 2 x 15 mm 120 120  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1) Uszczelnienie ALFA SEALANT na górnej powierzchni stropu 

2) Wypełnienie z wełny mineralnej o gęstości ≥40kg/m3 z jednej strony 
 

Maksymalna 

szerokość 

uszczelnienia 

Konstrukcja 

Minimalna 

głębokość 

uszczelnienia1 

Wypełnienie2 

E EI 
 

Jednostronne 

 

100mm 

 

Strop sztywny 25 mm 25 mm 120 120  

 

ALFA SEALANT 

 

Wypełnienie 

ALFA SEALANT 

Wypełnienie 


