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Jointex 
Акрилова мастика для герметизації стиків 

Характеристики  Jointex® зберігає еластичність в широкому 

діапазоні температур 

 Демонструє відмінне зчеплення з багатьма 

основами. Поверх неї може наноситися будь-яке 

покриття на водній основі 

 Стійка до атмосферних впливів, ультрафіолтовому 

випромінювання, а також розбавлених кислот, 

лугів і миючих засобів 

 Не містить органічних розчинників і екологічно 

нешкідлива 

Технічні характеристики  

Зовнішній вигляд Паста однорідної консистенції 

Щільність 1,5 г/см3 

Твердість (по Шору А) 20±3 

Видовження (при +25°С) 250% 

Усадка 3,5% 

Розхід Jointex® забезпечує герметизацію з поперечним 

перерізом 1 см2 

Близько 6,5 пм для стиків 

Інструкція по застосуванню Поверхні стику для нанесення складу повинні бути 

чистими, сухими, без пилу, масла, жирів чи інших 

речовин зі слабким зчепленням. Бажано 

використовувати розчинник для очищення 

поверхонь стику від бруду. Грунтувати поверхню не 

потрібно (в разі дуже поглинаючих основ розбавте 

Jointex® водою до співвідношення 1:2 для 

грунтування поверхні). Даний матеріал наноситься 

шпателем 

Примітки Після нанесення Jointex® має низьку усадку. Час 

висихання залежить від товщини та погодних умов. 

Данний матеріал не можна наносити в умовах 

підвищенної вологості або при прогнозі переважної 

вологої погоди на протязі періоду затвердіння 

плівки. У випадках глибоких стиків рекомендується 

використовувати підкладні стрежні так, що мастика 

приклеїлась лише до поверхні стику. 

При герметизації горизонтальних стиків, де є 

ймовірність накопичення застійної води, 

рекомендується після нанесення Jointex®  покрити 

стик сумішшю Neoroof®, Neoproof® PU W або 

Silatex® Super за допомогою пензля чи валика 

вздовж стику та на ширину стику для підвищення 

водонепроникності 
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Чистка інструментів Очищайте інструменти великою кількістю води 

відразу після використання. 

Видалення плям Для видалення свіжих та вологих плям 
використовуйте воду. 

Для видалення засохших плям використовуйте 

механічний інструмент або розчинник фарби 

Кольори Білий і теракотовий 

Упаковка Пластикові контейнери по 1 кг, 5 кг, 15 кг 

 


