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Jointex 
Акрилова мастика для герметизації стиків 

Опис матеріалу Jointex еластомерна мастика на основі 

акрилових смол для використання всередина 

на ззовні приміщень. 

Сфери застосування  Герметизація стиків для будь-яких 

будівельних поверхнях 

 Поверхні з бетону, скла, алюмінію 

 Цивільне і промислове будівництво 

 Цегляні поверхні 

Характеристики і переваги  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, 

ультрафіолтового випромінювання, а 

також розбавлених кислот, лугів і миючих 

засобів 

 Не містить органічних розчинників 

 Екологічно нешкідлива 

Технічні характеристики  

Зовнішній вигляд Паста однорідної консистенції 

Щільність 1,5 г/см3 

Твердість (по Шору А) 20±3 

Подовження (при +25°С) 250% 

Усадка 3,5% 

Витрата 150 гр/1 м.пог стику 1х1 см 

Інструкція по застосуванню Ретельно очистити поверхні стиків і 

видалити пил, мастила, жири і т.д. При 

наявності цементного молочка проведіть 

абразивну обробку поверхні методом 

фрезерування або шліфування. 

Очистити поверхню від надлишкової води. 

Для очищення поверхонь стиків від бруду 

використовуйте розчинник. Jointex можна 

використовувати в якості грунтовки (якщо 

поверхня пориста або має високу абсорбцію). 

Розбавте Jointex з водою у співвідношенні 1:2 
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(для грунтування поверхні). Матеріал 

наноситься шпателем. 

Особливості застосування 
 Не можна використовувати продукт в 

умовах підвищеної вологості поверхні 

не більше 4% (наприклад, висока 

вологість або дощ), або при низьких 

температурах 

 Наносьте тільки на міцну підготовлену 
основу 

 Низькі температури і висока вологість 

при нанесенні покриття збільшують час 

висихання і т. д. 

 Необхідно використовувати 

прокладочний джгут у випадку 

глибоких стиків 

 При герметизації горизонтальних 

стиків, де є ймовірність накопичення 

застійної води, після нанесення Jointex, 

необхідно нанести відповідну суміш 

(Neoroof, Neoproof PU W або Silatex 

Super) за допомогою пензля чи валика 

вздовж стику та на ширину стику для 

підвищення водонепроникності 

 Для видалення свіжих та вологих плям 

необхідно використовувати воду; для 

видалення засохших плям – проведіть 

абразивну очистку або використайте 

розчинник 

Техніка безпеки 
 Використовувати спеціальний одяг, 

взуття, перчатки, респіратор 

 Уникати довготривалого контакту зі 
шкірою, берегти очі 

 Після завершення робіт, ретельно вимити 
руки з водою та милом 

 Зберігати в місцях недоступних для дітей 

Кольори Білий і теракотовий 

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

 


