
 

 

 

OPIS PRODUKTU 
 
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 systemy ≤ 25% 

 
ZASTOSOWANIE 
 

• Uszczelniania ogniochronne szczelin i dylatacji ruchomych 

• Uszczelniania okien i drzwi w pomieszczeniach  

• Uszczelnianie w miejscach gdzie szczególnie 

 ważna jest jakość powietrza 

• Uszczelniania w pomieszczeniach sanitarnych, takich jak 

łazienka, prysznic i toaleta 

• Wypełniania szczelin wokół mebli, sprzętów kuchennych i 

umywalki w kuchni 

• Wypełniania szczelin dookoła podłóg 

• Zabezpieczania przed dostępem powietrza i do izolacji 

akustycznej 

 

SPOSÓB MONTAŻU 
 

Wszystkie podłoża muszą być czyste, bez brudu i kurzu lub innych 

zanieczyszczeń. Podłoże może być wilgotne, ale niepokryte wodą. Przed 

aplikacją użyj wilgotnego pędzla w celu usunięcia luźnych cząsteczek i 

zapewnienia dobrego kontaktu do klejenia. Warstwa gruntująca zwykle nie 

jest potrzebna. 
 

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, na przykład sznura dylatacyjnego z pianki albo 

wełny mineralnej. 
 

Natnij czubek pod odpowiednim kątem i dokładnie wypełnij spoinę masą 

uszczelniającą. Nałóż masę równo z brzegami spoiny w przeciągu 

dziesięciu minut, zanim na powierzchni nie utworzy się błona. Masa skurczy 

się trochę podczas twardnienia, więc jeżeli chcesz, aby powierzchnia była 

równa, nałóż grubszą warstwę. 
 

Dla uzyskania lepszego efektu końcowego masę można wykończyć 

plastikową kielnią do spoin lub podobnym narzędziem, najlepiej w 

przeciągu 30 minut.  

Nie narażaj fugi na kontakt z wodą, nie spryskuj jej też wodą ani inną 

cieczą, zanim nie utworzy się błona (< 30 min). Masa uszczelniająca, która 

nie jest utwardzona, rozpuszcza się w wodzie, ponieważ jest ona przyjazna 

środowisku i bazuje na wodzie, a nie na rozpuszczalniku.  
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[Rys. 1] DYLATACJE I SZCZELINY 

ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 120 

ŚCIANA SZTYWNA/ELASTYCZNA 

[Rys. 2] DYLATACJE I SZCZELINY  

ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 240 

STROP SZTYWNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Uszczelnienie ALFA FLEXI MASTIC z obu stron 

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

 

Maksymalna 

szerokość 

uszczelnienia 

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 po obu stronach stropu 

2) Wypełnienie z wełny mineralnej o gęstości ≥40kg/m3 po obu stronach przegrody 
 

Maksymalna 

szerokość 

uszczelnienia 

Konstrukcja 

Minimalna 

głębokość 

uszczelnienia1 

Wypełnienie2 

EI 
 

Dwustronne 

 

30mm 

 

Strop sztywny 2 x 15 mm 2 x 20 mm 240  

 

 

ALFA FLEXI MASTIC 

 
Wypełnienie 

ALFA FLEXI MASTIC 
Wypełnienie 


