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WASSER STOP 
Dane techniczne: 

Podstawa: Kopolimer akrylowy 
Konsystencja:  Pasta 
System utwardzania: Wysychanie fizyczne 
Ciężar właściwy: 1,1 g/cm3 
Odporność termiczna: Od - 20°C do + 80°C 
Temperatura aplikacji: Od -15°C do +30°C 
Zużycie: Ok. 2 kg/m2 w zależności od absorpcji podłoża 

 
Charakterystyka: 
Gotowa do użycia ela-
styczna i wodoszczelna 
masa wzmacniana włóknem 
syntetycznym. Przylega do 
wszelkich podłoży i mate-
riałów dekarskich: papy, 
betonu, kamienia, łupka 
naturalnego, eternitu, blachy 
ocynkowanej, szkła, PCV. 
Odporna na promieniowanie 
UV i gwałtowne zmiany 
temperatur. Może być sto-

sowana w każdych warunkach atmosfe-
rycznych, również w czasie ulewnego 
deszczu lub podczas mrozu do –15oC.  

 
Zastosowanie: 
Natychmiastowe „awaryjne” naprawy po-
kryć dachowych, rynien, tarasów, itp.    
 
Kolory: 
Szary 
 
Opakowanie: 
Puszki: 0,75kg;  4kg. 
 
Przechowywanie: 
24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, 
w temperaturze od + 5°C do + 25°C. 

Normy i certyfikaty: 
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL 
NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z syste-
mem kontroli jakości ISO 9001.2000. 
 
Sposób użycia: 
- dokładnie oczyścić naprawianą po-

wierzchnię,  
- duże pęknięcia wypełnić uszczelnia-

czem dekarskim, 
- Wasser Stop nakładać pędzlem, wał-

kiem lub szpachelką (przy naprawach 
miejsc znajdujących się pod wodą), 

- w razie aplikacji podczas mrozu, tempe-
ratura puszki musi być wyższa niż 0oC,  

- w przypadku znacznego uszkodzenia 
drugą warstwę położyć po upływie 8 dni.  

 
Zalecenia BHP: 
Przy użyciu preparatu przestrzegać zwy-
kłych zasad higieny pracy:  
- przechowywać pojemnik w miejscu do-

brze wentylowanym,  
- nie przechowywać w pobliżu źródeł za-

płonu – nie palić tytoniu, 
- unikać zanieczyszczenia skóry, 
- w razie połknięcia niezwłocznie zasię-

gnij porady lekarza – pokaż opakowanie 
lub etykietę, 

- chronić przed dziećmi. 
 

 
Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i  praktyki. Ze względu na 
różnorodność  materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kon-
trolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypad-
kach zaleca się przeprowadzenie próby. 


