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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

    PROFESSIONAL ВОДО СТОП 
 

 PROFESSIONAL ВОДО СТОП e еднокомпонентна, готова за използване паста от пластичен битум, 
подсилена с фибри и предназначена за уплътняване и защитаване от влага при ремонтни работи. Тя е 
ефективна дори и под водното равнище, както и при нанасяне при тежки атмосферни условия, напр. силен дъжд. 
Продуктът се препоръчва за ремонт на пукнатини и течове на покриви и улуци. Това е идеален продукт за 
временен ремонт, тъй като образува здрава, водонепропусклива преграда за последващите работи по 

обновяване. При обновяване на покриви уплътненията, направени с  PROFESSIONAL ВОДО СТОП 
могат да бъдат покрити с асфалт, покривни мембрани или други често използвани покрития и средства за 
покривно обновяване. Благодарение на съдържащия се асфалт в продукта, той прилепва към битумни 
повърхности и към повечето строителни материали (т.е. стомана, бетон, зидария, дърво, асфалт). 
 
ПРЕДИМСТВА 
 

� Кратко време на засъхване 
� 100% водонепропусклив 
� Висока устойчивост на ултравиолетови лъчи  
� Не съдържа азбест 
� Отлично прилепване към сухи и мокри покривни основи  
� Гъвкав 
� Лесен за използване 

 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

- Уплътняване на дупки, пукнатини или връзки на покриви и улуци, около куполи и комини  
- Защита на детайли по покривния ръб и отточни отвори  
- Уплътняване на съединения на покриви и стени 
- Отличен за временни ремонти 
- Свързва металните покривни материали с други строителни елементи  

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
В опаковано състояние: 
Консистенция:     полутвърда паста 
Състав:     битумна паста, усилена с фибри  
Плътност:     1,30 +/- 0,05 g/cm3 
Проникваща способност:   360÷400 1/10mm 
Работна температура: +10°C ÷ +35°C 
Запалимост:  запалим 
Точка на възпламеняване: +50°C 
разтворимост: неразтворим във вода  
Време за работа:  до 30 мин 
Предлагани стандартни цветове:  черен 
      
В изсъхнало състояние: 
Температурна устойчивост след изсъхване: -50oC +90oC 
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
Подготовка на повърхността: 
Разбъркайте продукта леко преди използване. Определете мястото на теча (най-вероятно в близост до 
пукнатини, мехури или връзки) и почистете повърхността от кал, сняг и други твърди остатъци. 
Нанасяне: 

С лопатка или пълначен нож нанесете  PROFESSIONAL ВОДО СТОП незабавно и притиснете силно. 
Преди пълното изсъхване продуктът не трябва да бъде подлаган на механичен натиск. 
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Почистване: инструментите и замърсените повърхности могат да бъдат почистени с органичен разтворител.  
 
ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Съдържание Опаковка Брой в 
кашон 

Стандартен брой в  
EUR-палет 

1 кг Метална 
кутия 12 420 

5 кг Кофа - 96 
 
СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ 
 
Гарантираният срок на годност е 24 месеца след датата на производство при съхранение в оригинална 
неотваряна опаковка при температури между 5oC и 20oC на сухо място, защитен от замръзване.Продуктът може 
да бъде съхраняван при температура до -10oC, но преди нанасяне трябва да достигне температура от поне 
+15oC (за целта оставете продукта да престои при стайна температура поне 24 ч преди нанасяне) 
 
ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
UN НОМЕР: 1133 
Шосеен: ADR:  
ADR/RID етикет: 3  
 

UN НОМЕР: 1133 
Група опаковка: III 
IMO клас: 3.2 

UN/ID НОМЕР: 1133 
Въздушен: ICAO/IATA DGR:  
Клас: 3 
ICAO-L: A3  

 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ 
 
Прилагайте обичайните хигиенни мерки. Преди нанасяне прочетете етикета на продукта. Подробна 
информация може да намерите в Документа с данни за безопасност на продукта, който може да получите при 
поискване от Selena Co. S.A.  
R10 Запалим. R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във 
водната среда. S2 Да се пази от достъп на деца. S9 Да се съхранява на добре проветриво място. S17 Да се 
съхранява далеч от горими материали. S33 Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. 
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. 
S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за 
безопасност.  
Да се използва само на проветриви места. Не вдишвайте изпаренията. Да се избягва контакт с кожата. Да се 
носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите и лицето. Незасъхналият продукт 
може да дразни очите, дихателните пътища и кожата. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с 
вода и да се потърси медицинска помощ. Да не се поглъща. Не използвайте CSB 833 в близост до открит 
пламък и не пушете при използване. 
Депониране: Остатъците от продукта и празните пълнители трябва да бъдат изхвърляни съгласно 
официалните местни нормативни разпоредби. 
 
 
С публикуването на настоящия Документ с технически данни, всички предишни издания стават невалидни. 
Информацията, съдържаща се в настоящия документ се предлага добросъвестно въз основа на изследванията на Selena и се счита за вярна. 
Тъй като условията и методите на използване, обаче, са извън нашия контрол, тази информация не трябва да се използва вместо изпитвания, 
извършвани от потребителя, с цел проверка на удовлетворяването на изискванията на конкретното приложение от страна на продуктите на 
Selena. Единствената гаранция давана от Selena е, че продуктът отговаря на настоящите спецификации при продажба. Вашето изключително 
обезщетение при нарушение на тази гаранция, се ограничава до възстановяване на покупната цена или замяна на продукт, чиито характеристики 
не съответстват на гарантираните. Selena Co. S.A. изрично се освобождава от други изрични гаранции или гаранции по подразбиране, касаещи 
годността за конкретна цел или търговска годност. Selena не носи отговорност за случайни или косвени щети. Препоръките за употреба не 
трябва да се считат за склоняване за нарушаване на каквито и да са патентни права. 

 
 
 


