
 

 

 
OPIS PRODUKTU 
 
Pęczniejąca masa ALFA SEALANT rozszerza się pod wpływem wysokiej 
temperatury, tworząc szczelną barierę ochronną. Maksymalna 
dopuszczalna szerokość uszczelnianego 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 
 
Akrylowa masa ALFA SEALANT stosowana jest do uszczelniania szczelin w 
elastycznych i sztywnych konstrukcjach ścian oraz szczelinach  
i połączeniach pomiędzy sztywnymi konstrukcjami stropów. ALFA SEALANT 
może być również stosowany jako uszczelnienie połączeń liniowych  
i szczelin dla konkretnych konstrukcji  wsporczych i podłoży. 
 
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 

 
 

KASYFIKACJA OGNIOWA 

 
Maksymalna 
szerokość 

uszczelnienia 

STROP  
Konstrukcja 

Minimalna 
głębokość 
uszczelnienia

1) 

Wypełnienie 
2) 

E EI 

Jednostronne 

100mm Strop sztywny 25mm 25mm 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 

ŚCIANA 
Konstrukcja 

Minimalna 
głębokość 
uszczelnienia

1) 

Wypełnienie 
2) 

E EI 

Jednostronne 

30mm 
Ściana 

sztywna/elast
yczna 

2 x 15 mm 2 x 15 mm 120 120 

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

Opakowanie Kolor Numer art. 

kartusz 310ml biały SOP032 
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ZGODNOŚĆ 

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0190 
Certyfikat zgodności 0843-CPR-0181 
Badania ogniowe zgodnie z normą EN 13501 
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TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w warunkach suchych  

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

Termin przydatności określany jest na produkcie  

 

 



 

 

SPOSÓB MONTAŻU 
 

1. PRZYGOTOWANIE 
a. Nie należy stosować masy ALFA SEALANT, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5°C. 
b. Przed nałożeniem masy, należy dokładnie oczyścić powierzchnie z tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Masa nie powinna być 

używana na substratach, które wytwarzają oleje, zmiękczacze czy rozpuszczalniki. 
c. ALFA SEALANT to produkt  na bazie wody. W sytuacjach, kiedy zachodzi  ryzyko korozji, elementy korodujące w wodzie, muszą 

zostać odpowiednio zabezpieczone zanim zostaną zamontowane.  
d. Aby zagruntować powierzchnie w płytach G/K, krawędzie mogą być nawilżone, ewentualnie można rozcieńczyć ALFA SEALANT  

z wodą. 
e. W przypadku uszczelnień przeciwpożarowych, przed aplikacją masy ALFA SEALANT, należy dokonać rozpoznania typu 

uszczelnienia (jednostronne/dwustronne; poziome/pionowe), typu konstrukcji, elementów przejścia oraz wymaganej wartości EI. 
Należy postępować zgodnie ze szczegółową instrukcją montażu. 
 

2. APLIKACJA 
a. Minimalna szerokość uszczelnienia to 10mm. Należy upewnić się, że uszczelniana luka jest wystarczająco szeroka, aby zmieścić 

wymagany podkład. Jako podkład zaleca się stosować wełnę mineralną. 
b. Przyciąć podkład tak, aby ciasno wchodził w lukę oraz wszedł na odpowiednią głębokość. 
c. Wypełnić szczelinę masą ALFA SEALANT na wymaganą głębokość (dla typu uszczelnienia / typu konstrukcji / elementów 

przejścia / wymaganej wartości EI) 
 

3. WYKOŃCZENIE 
a. Wykończyć szpachelką lub nożem. 
b. ALFA SEALANT może być malowany większością farb emulsyjnych i ftalowych. 
 
 

 

ZUŻYCIE NA 1m DYLATACJI 
 
Przykładowe zużycie dla szczeliny 2cm w ścianie – 2,0 opakowania ALFA SEALANT 310ml na 1mb dylatacji. 

 

DETALE ROZWIĄZAŃ 
 

 

 

 

 

 

 
Rys 1. Dylatacja w stropie 

1 – strop; 
2 – podkład z wełny mineralnej; 
3 – masa ogniochronna ALFA SEALANT. 
 

 
Rys 2. Dylatacja w ścianie 

1 – ściana; 
2 – podkład z wełny mineralnej; 
3 – masa ogniochronna ALFA SEALANT. 
 

 


