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AIRSTOP SPRINT 

Aby zagwarantować szczelność powietrzną i szczelność wiatrową powłoki budynku, muszą zostać trwale us-
zczelnione  przewidziane do tego folie lub materiały płytowe. Jest to bardzo istotne na zakładkach, fugach, 
połączeniach i elementach przenikających. Masa uszczelniająca AIRSTOP SPRINT jest to masa uszczelniająco- 
klejąca do trwale elastycznego, hermetycznego uszczelniania fug, połączeń elementów budowlanych i złączy 
stykowych na zakładkę w suchych pracach wykończeniowych (za wyjątkiem zakresu pływalni) i np. 

Opakowanie

Opakowanie

Zawartość kartonu

Skład modified acrylate polymer dispersions

Własności warstwowe trwale elastyczne, samoklejące 

Kolor beżowy 

Gęstość

Odporność na temperaturę

Temperatura przetwarzania

Czas utwardzania     dni  (w zależności od chłonności materiału) 

Sposób przechowywania                              w suchym i nienasłonecznionym miejscu 

Storability      miesięcy w zamkniętym opakowaniu oryginalnym 

DOSTÊPNE W NASTÊPUJ¹CYCH WYMIARACH

DANE PRODUKTU

CEL ZASTOSOWANIA

• do uszczelniania zakładek, fug oraz  
połączeń folii i materiałów płytowych

ZALETY

• wysoka przyczepność początkowa 
świeżo naklejonych folii 

• szeroki zakres przyczepności (drew-
no, kamień, beton, tynk, różne me-
tale) 

• odporna na zamarzanie do –30°C i 
możliwość przetwarzania od – 5°C   

• nie jest konieczne gruntowanie 
wstępne 

• odspojone połączenia można po-
nownie spajać dzięki właściwościom 
samoprzylepnym 

• szybka wytrzymałość funkcyjna folii 
• obróbka bez listwy dociskowej 
• nie ścieka 

strzykawka                                                                   wąż 
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OPIS
Trwale elastyczna, samoprzylepna dyspersja akrylowo- polimerowa. 

SIŁA PRZYCZEPNOŚCI
Masa uszczelniająca AIRSTOP SPRINT przejmuje funkcję uszczelniania, a nie połączenia zamkniętego siłowo. 
Izolacje przeciwwilgociowe oraz inne folie należy zawsze zabezpieczyć (mechanicznie) klamrami, łatami itp.  

TECHNIKA KLEJENIA
W zależności od nierówności podłoża nanieść w sposób nieprzerwany jako 4 - 8 mm ścieg na suchą, nie 
zawierającą pyłu i smarów powierzchnię klejenia izolacji przeciwwilgociowej/ paroizolacji lub na materiał 
budowlany. Następnie nałożona zostaje folia z pętlą odciążającą do odciążenia naciągu i zostaje ona zamo-
cowana poprzez lekkie dociśnięcie (ściegu nie należy naciskac płasko, powinna zostac zachowana grubość > 
1 mm). Nie należy obciążać kleju przed wyschnięciem na naciągu. 

Materiał budowlany musi posiadać wystarczającą chłonność, aby zagwarantować utwardzenie, a tym samym 
funkcję masy uszczelniająco- klejącej. Jeżeli występują zwiększone wilgotności materiałowe materiałów bu-
dowlanych przed utwardzeniem klejów, to przeprowadzić należy w pojedynczym przypadku odpowiednie 
przygotowanie materiałów (np. ogrzewanie, suszenie wstępne powierzchni klejenia/ kleju). W  zakresie 
wewnętrznym należy zadbać o wystarczająca wentylację, żeby wzmocnione tworzenie się kondensatu nie 
utrudniało utwardzania kleju.

Do przyklejania na nie chłonnych podłożach, jak belki betonowe, obudowy blaszane, płytki ceramiczne lub 
materiały ze zwiększoną wilgotnością materiałową należy pracować metodą klejenia kontaktowego. Przy 
tym naniesienie masy uszczelniającej następuje na dany materiał budowlany i na folię. Po warunkowym 
przeschnięciu (16-20h), folia zostaje założona metodą klejenia kontaktowego. Zwracamy uwagę na to, że 
podczas stosowania folii otwartych dyfuzyjnie, materiał budowlany musi również spełniać wyżej wymienione 
parametry.

Poprzez samoprzylepno- elastyczną właściwość kleju można ponownie spajać odspojone połączenia. W przy-
padku przyklejania w zakresie zewnętrznym należy zadbać o to, żeby wykluczyć intensywne obciążenie 
wilgocią poprzez np. długotrwały deszcz, spływająca wilgoć. Należy unikać stałego zwiększana wilgotności 
powietrza, np. pływalnia lub inne zakresy mokrych pomieszczeń. Również przewidzieć należy odpowied-
nie środki, które wykluczają wpływ ciągłej wilgoci również na utwardzoną masę uszczelniająco- klejącą. 
Możliwie suche i bezpyłowe powierzchnie materiałowe stanowią założenie dla optymalnego przyklejania na 
materiałach budowlanych.

USUWANIE MASY USZCZELNIAJĄCEJ
Na wilgotno: wyczyścić wodą; po reakcji: nałożyć ściereczkę nasączoną środkiem do czyszczenia kleju i 
umożliwić nasiąkanie. Potem masę uszczelniającą można przetrzeć

USUWANIE
Nie może być usuwana z odpadami z gospodarstw domowych. Nie pozwolić na przedostanie się do kana-
lizacji.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBRÓBKI
AIRSTOP SPRINT 


