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TURBOMASTIK 
ceramiczna, bezazbestowa  masa izolacyjna 

 
Charakterystyka: 
           Bezbazbestowa kompozycja izolacyjna TURBO MASTIK jest dwu 
            składnikową zaprawą hydrauliczną z kompleksowym dodatkiem 
            polimerów. Przeznaczona jest do sporządzania ekologicznie bezpiecznych i  
            niepalnych zewnętrznych płaszczy izolacyjnych w energetyce. Zastępuje 
           mieszanki azbestowo-cementowe i ma identyczny zakres zastosowań. 
SKŁADNIK  SYPKI (A) – sucha zaprawa zawierająca bezkurczowy cement, 
           łupek serycytowy, piasek kwarcowy, modyfikatory, syntetyczne włókna 
           stabilizujące i izolacyjne dodatki syntetyczne. 
SKŁADNIK  CIEKŁY  (B) – polimerowy koncentrat o nazwie handlowej KONTAKTOR 
           do sporządzania cieczy zarobowej poprzez zmieszanie z wodą w stosunku 1:5. 
MIESZANIE: 

1. KONTAKTOR (składnik B) dokładnie rozmieszać w opakowaniu do uzyskania 
               jednorodnej cieczy. 

2.  Przygotować ciecz zarobową przez rozcieńczenie KONTAKTORA czystą wodą w  
     stosunku objętościowym 1:5 (na 1 dm3 KONTAKTORA przypada 5 dm3 wody). 
3.  Masę izolacyjną TURBO MASTIK należy przygotować bezpośrednio przed użyciem 
     przez wymieszanie suchej mieszanki (składnik A) z cieczą zarobową. 
4. Czas mieszania określa jednorodna pozbawiona grudek masa zaprawy. 
5.  Na 50 kg suchej masy, w zależności od wymaganej konsystencji zaprawy, przypada 
     ok. 1,3 dm3 KONTAKTORA. 

dla zdrowia (Atest B-312/93 wyd. przez Państwowy Zakład Higieny). 
DANE  TECHNICZNE: 

 Trwałość składników masy izolacyjnej TURBO MASTIK wynosi 6 miesięcy jeżeli są 
przechowywane w suchym miejscu i temperaturze powyżej 5ºC.  

 Zużycie (dla warstwy izolacji o gr. 1 cm i pow. 1 m2) 19,5 kg składnika A 

 Czas zachowania właściwości roboczych: 2 godz. w temp. 20ºC 

 Wytrzymałość na ściskanie, zginanie, nasiąkliwość, mrozoodporność oraz skurcz 
po 28 dniach twardnienia w wilgotności względnej 50 – 60% są korzystniejsze niż dla 
zaprawy betonowej M20 wg PN – 90/B-14501. 

 Stosowanie: masa izolacyjna TURBO MASTIK może być stosowana wewnątrz i  
zewnątrz obiektów przy temperaturze podłoża + 5ºC do + 35ºC, przygotowaną  
masę nakładać pacami stalowymi lub elastycznymi szpachlami na płaszcz 
izolacyjny owinięty siatką stalową lub innym materiałem wzmacniającym. 

 Odporność ogniowa: materiał niepalny (Świadectwo Badania Niepalności Materiałów 
Budowlanych SK-407/NP.-310/93 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w  
Warszawie.    

 Nasiąkliwość: materiał o bardzo niskiej nasiąkliwości wody i olei, 
odporny na działanie deszczu i pary wodnej. 

 Ocena higieniczna: produkt ekologiczny, po związaniu bez zapachu, nieszkodliwy 
 

Informacje zawarte w tej publikacji według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki   
stosowania są poza naszą kontrolą nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku 
należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. W celu zapewnienia 
najskuteczniejszego wykorzystania naszych produktów zawsze jesteśmy gotowi pomagać naszym klientom w 
rozwiązywaniu szczegółowych problemów związanym z ich stosowaniem. 
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