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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 

PENOSIL Premium RoofMastic 
Elastinga vandens pagrindu pagaminta aplinkai draugiška stogų dangos ir izoliavimo mastika. Naudojant 
šią mastiką galima izoliuoti sudėtingus konstrukcijos elementus, tokius kaip vamzdžių įvores ir aplink. 
Stogų mastika yra patvari, atspari vandeniui, tačiau pralaidi orui, stabili lauko sąlygomis, neturi siūlių. Turi 
mažas įtrūkimų galimybes ir yra atsparus UV spinduliams. Danga gali būti sutvirtinta PENOSIL Premium 
AquaBrake Fabric audiniu iš poliesterio. Stogo mastika gali būti naudojama su įvairiomis medžiagomis, 
tokiomis kaip bitumas, ritininės dangos, fanera, metalinės stogo dangos, betonas ir kt. Galima naudoti tiek 
lauke, tiek viduje. Stogų ir izoliacinė mastika gali būti tonuojama. 

 

Naudojimo sritys 

Senų bituminių stogų remontas, nuožulnių stoglangių stogų sandarinimas ir padengimas, metalinių stogų 
siūlių sandarinimas. Pluošto cemento plokščių dengimas, apsaugantis stogus nuo aplinkos įtakos. 

 

Naudojimo sąlygos 

PENOSIL Premium RoofMastic galima tepti ant drėgno paviršiaus. Negalima naudoti, kai oro temperatūra 
yra žemesnė nei +5 oC arba santykinė oro drėgmė didesnė kaip 80% arba kai oro temperatūra nukrenta 
žemiau +5 oC per 24 valandas. Mastika yra vandens pagrindu, todėl dirbant lauke lietaus vanduo 
neištirpins mastikos. Nerekomenduojama tepti mastikos žemesnėse vietose, kur po lietaus kaupiasi 
purvas. 

 

Naudojimo nurodymai 

Stogo paviršius turi būti švarus. Senų dangų likučiai turi būti pašalinti. Prieš naudojimą išmaišykite mastiką. 
Betoninius paviršius reikia gruntuoti praskiesta mastika (santykiu 1: 5 su vandeniu). PENOSIL Premium 
RoofMastic tepama teptuku, voleliu arba purkštuvu dviem sluoksniais, o antrasis sluoksnis tepamas 
kryžmai ant pirmojo sluoksnio. Kiekvienas sluoksnis turi išdžiūti 12–24 valandas, atsižvelgiant į aplinkos 
sąlygas. 

 PENOSIL Premium AquaBrake Fabric sustiprintas audinys dedamas iškart po pirmojo mastikos sluoksnio 
užtepimo ir yra prispaudžiamas teptuku, voleliu ar užpildymo peiliu, kad jis glaudžiai susilietų su stogo 
paviršiumi. 

 

Valymas 

Įrankius galima lengvai nuvalyti vandeniu arba šluostėmis PENOSIL Premium Cleaning Wipes. 
Sustingusią mastiką galima pašalinti mechaniškai 

 

Techniniai duomenys 
 

Savybės Vienetai Vertė 

Paviršiaus džiūvimas valandos 12-24 

  Tankis g/cm³ 1,45 

Klampumas KU > 140 

Tempiamasis stipris (po 7 dienų) MPa 1,2 

Pailgėjimas iki šlyties taško (-10 °C) % 160 

Atsistatymas po 25% pailgėjimo % 60 

Išeiga, kai tepama du kartus 
plokščias stogas 

m²/l 
          1 

nuožulnus stogas 0,8 

  Naudojimo temperatūra  °C +5 iki +40 

  Atsparumas temperatūrai °C -30 iki +70 

Nurodyti parametrai buvo išmatuoti esant +23 °C ir 50 % santykinei oro drėgmei. 
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Spalva 

Balta, pilka. 

 

Pakuotė 

1 L, 3 L, 10 L plastikinis kanistras. 
 

Laikymo sąlygos 

Garantuojamas laikymo laikas – 36 mėnesiai nuo pagaminimo datos, jei laikomas uždaroje originalioje 
pakuotėje sausoje vietoje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, esant +5 °C iki +30 °C. Vengti 
užšalimo. 

 

Saugumo taisyklės 

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite sąlyčio su oda. Mūvėkite tinkamas apsaugines 
pirštines. Pagal vietinius įstatymus produkto likučiai turėtų būti šalinami kaip nepavojingos atliekos. 
Tuščios pakuotės turi būti pristatos į pakuočių surinkimo vietą. 

Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lape (SDL). 
 


