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INFORMACJE OGÓLNE 
 
Water Cut-Off Mastic jest jedno-komponentowym, samo-zwilżającym się uszczelniaczem o niskiej lepkości na 
bazie mieszanki butylu. Został on zaprojektowany do stosowania  w dachowych systemach hydroizolacyjnych. Jest 
on głownie używany jako środek uszczelniający różne membrany i stosowany gdy  są one zakończone  uszczelką 
zaciskową. Water Cut-Off Mastic jest wyjątkowo lepkim materiałem i taki pozostaje po użyciu w końcówkach 
zaciskowych.  
 
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI I CHARAKTERYSTYKI  
 

Kolor   Szary 
Składniki stałe   80%  
Punkt zapłonu   4°C ( zamknięty pojemnik )  
Temperatura pracy  -40°C to 93°C  
Waga  netto tuby 0,326 l 0.417 kg  
Ciężar właściwy   1.29  
Lepkość, Brookfield   1.320000 cps  
Niskie temperatury   doskonała elastyczność  
Opakowanie   10 tub w kartonie  
Czyszczenie   W-Membrane Cleaner  
Okres przydatności do użycia  1 rok, nieotwarty pojemnik  

 
UWAGI I OSTRZEŻENIA 
 
1. Przed użyciem należy zapoznać się z poniższą kartą charakterystyki. 
 
2. Water Cut-Off Mastic jest PALNY: zawiera rozpuszczalniki, które grożą  pożarem i eksplozją w przypadku 

narażenia ich na wysokie temperatury, płomień czy iskry. Należy przechowywać go z dala od źródeł wysokich 
temperatur, płomieni czy iskier. Nie wolno palić papierosów podczas jego aplikacji. Nie wolno go używać w 
zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach.  Odparowujące składniki lotne są cięższe od 
powietrza i mogą gromadzić się przy podłodze zwiększając ryzyko wybuchu. W czasie transportu na 
opakowaniu należy umieścić czerwoną ostrzegawczą naklejkę. 

 
3. Nie wolno wdychać oparów. Opakowanie z uszczelniaczem należy zamykać w trakcie przerw w pracy. Należy 

dbać o właściwą wentylację. W przypadku wdychania oparów należy wyjść na świeże powietrze. Przy 
problemach z oddychaniem należy podać tlen i skontaktować się z lekarzem. 

 
4. W przypadku połknięcia NIE WOLNO PROWOKOWAĆ WYMIOTÓW i należy natychmiast wezwać lekarza..  
 
5. Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych lub gogli. Przy zabrudzeniu oka klejem 

należy je płukać przez min. 15 minut pod bieżącą wodą a następnie skontaktować się z lekarzem. 
 
6. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć woda z mydłem. 
  Uwaga: W celu ochrony rąk należy stosować odpowiednie rękawice ochronne (gumowane).  

 
7. NIE UŻYWAĆ jako  klej cementowy lub zewnętrzny uszczelniacz.  
 
8. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydatnie skrócić okres przydatności kleju do 
użycia. Zaleca się składowanie w temperaturach poniżej 15°C, I podgrzanie do temperatury pokojowej przed 
użyciem. 
 
9. W trakcie  aplikacji podczas niskich temperatur, wysokiej wilgotności, ulatnianie  się rozpuszczalników może być 

mocno zredukowane powodując nieznaczne spuchnięcie membrany.  
 
10. Przechowywać bez dostępu dla dzieci.  
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WYDAJNOŚĆ 
 
3 m z tuby używając 11 mm pasków. 
 
APLIKACJA  
 
1. Wszystkie powierzchnie, które mają być uszczelnione za pomocą Water Cut-Off Mastic muszą mieć kamienne, 

metalowe lub szklane podłoże. Powinny być pozbawione wilgoci,  oleju, brudu oraz innych obcych materiałów.  
 
2. Położyć 11mm pasek uszczelniacza Water Cut-Off Mastic pomiędzy podłożę a brzeg membrany.  
 
3. Nałożyć właściwe wykończenie materiału i zacisnąć, aby  zapewnić stały ucisk uszczelniacza Water Cut-Off 

Mastic.  
 
 
*  Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być 

identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne 
ogólne.  

**  Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych 
Carlise.  

 
Należy dokonywać aplikacji wg najbardziej aktualnej wersji zarówno karty technicznej jak i instrukcji nakładania. 
Obie dostępne w siedzibie Roofmart Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Giełdowej 12. 
 
 
Wrocław 07/01/2013 
 


