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  DEN BRAVEN DEN BIT-U  8.10 
   

SUPER MASA SZPACHLOWA 
 

Produkt Plastyczna, bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do napraw 
dekarskich, zawierająca włókna zbrojące i dodatki chemiczne, 
umożliwiające jej stosowania na lekko wilgotne podłoża 

 
Właściwości produkt rozpuszczalnikowy, uszczelniający klejący, izolacyjny 

powłokowy 
 

- wysoce modyfikowana kauczukiem syntetycznym 
- kompensacja znacznych ruchów podłoża (zawiera włókna 

zbrojące) 
- trwale plastyczna  
- wodoodporna 
- całkowita odporność na wodę i związki zawarte w ziemi 
- na suche i wilgotne podłoża 
- zawiera rozpuszczalnik organiczny 
- do stosowania na zewnątrz pomieszczeń  

 
Zastosowania Naprawy dekarskie i uszczelnienia przeciwwodne  

w budownictwie 
 

Obszar zastosowań: dach, fundament, zbiornik 
 

- naprawa uszkodzeń (załamań, szpar), pęcherzy, przecieków  
i wypełnianie ubytków w starych pokryciach dachowych 

- uszczelnianie obróbek blacharskich i ich naprawa 
- wykonywanie miejscowych uszczelnień hydroizolacji  
- wyrównywanie powierzchni pod hydroizolacje 
- elastoplastyczne, bezszwowe powłoki hydroizolacyjne 

podziemnych części budowli (zbiorniki wody z betonową płytą 
dociskową – uszczelnienia typu wannowego)  

 
Kolor czarny 

 
Opakowania 1 kg, 5 kg, 10 kg – plastikowe wiadra 

 
Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze  

od +5°C do +30°C. Liczba warstw składowania – 7. Liczba warstw 
ładowania – 7.  

 

DANE TECHNICZNE  
 

Baza masa asfaltowo kauczukowa na bazie rozpuszczalników 
Czas schnięcia pojedynczej 

warstwy (+23˚C) 
3-4 dni 

Temperatura stosowania od +5°C do +35°C 
Ilość warstw - zależnie od potrzeb (naprawa uszkodzeń i wypełnianie ubytków) 

- 2-3 (hydroizolacja – zbiorniki z betonową płytą) 
Zużycie masy 1,2 kg/m² (na warstwę grubości 1 mm) 

Uszkodzenia wypełniać warstwą o grubości 2-5 mm.  
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PODŁOŻA 
 

Rodzaje powierzchni beton, beton komórkowy, bloczki  betonowe i tym podobne podłoża 
mineralne, tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe, ceramika 
budowlana, papa asfaltowa, papa termozgrzewalna i tym podobne 
materiały pokryciowe na bazie bitumów, np. gonty, płyty faliste, 
wyroby powłokowe bitumiczne rozpuszczalnikowe, blacha 

 
Przygotowanie Prace naprawcze 

Oczyścić miejsce przeznaczone do naprawy i jego okolice z kurzu, 
liści itp. Usunąć zniszczone fragmenty starej papy. Odspojone kawałki 
papy podkleić. Podłoża porowate i chłonne zagruntować przy pomocy 
DEN BIT-R - GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY, w ilości 0,25 kg/m². 
Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (min. 12h przy +23˚C).  
 

Wykonywanie uszczelnień bezszwowych 
Ostre krawędzie stępić, naroża wyoblić masą DEN BIT-U, tworząc 
tzw. fasetę. Powierzchnie silnie porowate wyrównać przeznaczonymi 
do tego celu zaprawami cementowymi. Podłoża pylące zagruntować 
jw. przy pomocy DEN BIT-R - GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY.  

 
Stan podłoża Podłoże nośne i wolne od wszelkich zanieczyszczeń (rdza, kurz, pył, 

luźno związane powłoki lakierowe), suche lub wilgotne. Nie może być 
zmrożone czy pokryte szronem, wolne od ostrych krawędzi i zastoin 
wody.  

 

SPOSÓB UŻYCIA 
 

Narzędzia paca stalowa, szpachla 
 

Temperatura otoczenia od +5°C do +35°C  
 

Zalecenia Przed użyciem wymieszać. Stosować na zimno. Nakładać za pomocą 
pacy stalowej lub szpachli. Miejsce wykonywania robót intensywnie 
wietrzyć.  
 

Prace naprawcze 
Po wyschnięciu gruntu wypełnić uszkodzenia warstwą o grubości  
2 do 5 mm. Przy podłożu wilgotnym masę mocno wcierać w podłoże,  
w celu aktywacji związków chemicznych podnoszących przyczepność 
do mokrych podłoży.  
 

Wykonywanie uszczelnień bezszwowych 
Po wyschnięciu gruntu masę nakładać najlepiej dwoma cienkimi 
warstwami (korzystniej jest nakładać dwie warstwy cieńsze niż jedną 
grubą – dzięki temu eliminuje się przypadkowe niedokładności  
lub błędy wykonawcze). Grubość jednorazowej warstwy 2-3 mm. 
Cieńsze warstwy nakładać szczególnie przy stosowaniu masy  
w wysokich temperaturach, aby zapewnić równomierne odparowanie  
rozpuszczalnika z całej grubości warstwy. Czas schnięcia pojedynczej 
warstwy min. 3-4 dni przy +23˚C.  

 
Czyszczenie Narzędzia i zabrudzenia zmywać przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. 

Do usuwania niewielkich zabrudzeń użyć specjalne ściereczki 
czyszczące do rąk, narzędzi i powierzchni Den Braven Bravo. 
Ewentualnie do mycia narzędzi po zakończeniu pracy można 
stosować terpentynę lub środek Den Braven MEK Cleaner.  
Do mycia rąk można także użyć środek Den Braven Handfris. 
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Ograniczenia Nie stosować do styropianu i pap smołowych. Nie stosować podczas 
opadów. Unikać silnie nasłonecznionych powierzchni. Nałożoną masę 
chronić przed intensywnym schnięciem i opadami. Stosować  
na zewnątrz pomieszczeń w miejscach dobrze wentylowanych. 

 
Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki 8.10 

UWAGA: Chronić przed dziećmi. 
 

Atesty spełnia wymagania PN-B-24620:1998/Az1:2004 (odmiana Masa 
asfaltowa) 
certyfikat ZKP nr FD/13/BG/30/2010 
deklaracja zgodności 72/2010 z 18.06.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. 
Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest 
całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na 
siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania 
wstępnego lub wad konstrukcyjnych. 
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