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ALSAN MASTIC 2200 

Alsan Mastic 2200 je nevazebný tmel na bázi syntetické pryže plastifikované bitumenem. 
 

Alsan Mastic 2200 se používá spolu s bitumenovou hydroizolací jako spárovací tmel, ke kytování 
a vyplňování spár. Je kompatibilní s bitumenovými výrobky (hydroizolační fólie, šindele, ...). 

 

Alsan Mastic 2200 je určen výhradně k vnějšímu použití. 

 
 

Technické údaje a vlastnosti    
 

Technické údaje 

Chemický základ Syntetická pryž plastifikovaná bitumenem  

Systém vytvrzování Odpařování rozpouštědel  

Hustota ~1,1 kg/l ISO 2811-1 

Bod vzplanutí 27°C ASTMD56 

Kuželová penetrace 175 ±25 1/10 mm NF T60-119 

Stékavost 0 mm ISO 7390 

Provozní teplota -20 °C až +80 °C  

Teplota při použití +5 °C až +35 °C  

 
Pokyny    

 

Před aplikací se ujistěte, že jsou povrchy čisté, suché, homogenní a zbavené všech nečistot 
(olejů a tuků, prachu a volných nebo drobivých částic). Cementové výkvěty musí být 
odstraněny. Alsan Mastic 2200 lze nanášet na mírně vlhké povrchy. 

 

Rovnoměrně naneste Alsan Mastic 2200. Vytlačte Alsan Mastic 2200 do spáry a ujistěte se, že je 
zcela v kontaktu se stranou spáry. Zamezte zachycení vzduchu. Pevně přitlačte ke stranám spoje 
pro zajištění dobré přilnavosti. 

 
Doba vytvrzování činí 4 až 24 hodin v závislosti na vnějších podmínkách a šířce spáry. 

 

Kartuše o objemu 310 ml se používají se standardním vytlačovacím zařízením, jako je např. 
SOPREMA CG-CT1 nebo SOPREMA CG-CT6. 

 

Balení     
 

Balení  Barva(y) Krabice 

Kartuše (CT) 310 ml  Černá 20 x 310 ml 
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Skladovatelnost a podmínky skladování     
 

12 měsíců od data výroby při skladování v původním, nepoškozeném a neotevřeném obalu 
Skladujte v suchu a chraňte před přímým slunečním zářením při teplotách od +10 °C do 
+25 °C. 

 

Informace o ekologii, zdraví a bezpečnosti (REACH)    
 

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení s chemickými výrobky, jejich 
skladování a likvidace naleznou uživatelé v nejnovějším bezpečnostním listu (BL), který 
obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další údaje týkající se bezpečnosti. 

 

Právní upozornění    
 

Informace, a zejména doporučení týkající se aplikace, obsažené v tomto technickém listu výrobku, jsou poskytovány v 
dobré víře na základě současných znalostí a zkušeností společnosti Soprema s tímto produktem. Informace jsou 
považovány za aktuální k datu zveřejnění tohoto dokumentu. Bez ohledu na zamýšlená použití uvedená v tomto 
dokumentu je vzhledem k odlišným podmínkám použití uživatel nadále odpovědný za to, aby byl výrobek pro zamýšlená 
použití a aplikace vhodný, a to včetně souladu s příslušnými právními předpisy. Společnost Soprema proto neposkytuje 
žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku ohledně vhodnosti výrobku pro jakýkoli konkrétní účel. Tyto informace 
nelze považovat za právní doporučení. Prodej výrobku se nadále řídí platnými všeobecnými podmínkami prodeje. 
Uživatelé se musí vždy řídit nejnovějším vydáním místního technického listu výrobku pro daný výrobek, jehož kopie obdrží 
na vyžádání. 
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