
KONTAKT:  
Przedstawiciel Handlowy 
tel. 730 523 294 

www.iduna.com.pl 

biuro@iduna.com.pl 

 
UNIFIX 55  
Materiał do naprawy 
cieknących dachów 

 
UWAGA: PRZECZYTAJ WSTĘP UWAGA: PRZECZYTAJ WSTĘP UWAGA: PRZECZYTAJ WSTĘP 

 
1. OPIS  

Materiał wysoce wodoodporny, który może być stosowany do napraw nieszczelności 
dachów nawet w warunkach ulewnego deszczu lub w stojącej wodzie. UNIFIX 55 jest 
wszechstronnym, łatwym w użyciu materiałem naprawczym, stosowanym do 
uszczelnienia wycieku lub uszkodzeń dachu. Działa szybko na mokrych 
powierzchniach a nawet pod wodą. Uszczelnia już jedna warstwa. Naprawia 
uszkodzenia powłoki dachów, wycieki rynien lub okapów dachowych, pęknięte 
ściany, cieknące świetliki. Kolor – czarny. 

2. JAK DZIAŁA  
UNIFIX 55 to niestandardowa mieszanka bitumiczna wzmacniana włóknami z 
tworzyw sztucznych. Jest specjalną masą klejącą - nawet do mokrych materiałów - 
wnika głęboko w pęknięcia, luki i ubytki w celu zapewnienia mocnego, 
wodoodpornego uszczelnienia. Jest idealny do konserwacji uszczelnień i wzmocnień 
słabych obszarów przed ich przyszłymi kosztownymi w skutkach awariami.  

3. KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI  
Może być stosowany na niemal każdym pokryciu dachowym, w tym asfalcie, 
azbeście, pokryciach metalowych, gontach, ceramice, lub wprost na beton. 
Bardzo kleisty, może być stosowany na mokro lub w zanurzeniu. Uszczelnia 
natychmiast. Nie tylko naprawia ale i wzmacnia wytrzymałośc powierzchni jako 
działanie profilaktyczne. Nie wymaga gruntowania. Łatwy w użyciu – opakowanie 
5 l jest doskonałą "apteczką pierwszej pomocy" do naprawy nieszczelności dachu 
dla każdego budynku.  

4. SPOSÓB UŻYCIA  
Na miejscu wykrytych lub spodziewanych uszkodzeń powłok dachowych (blacha, 
papa, beton, dachówka) powodujących wycieki – nakładać (pędzlem, rolką, 
szpachelką) cienką, równą warstę materiału UNIFIX 55 niezależnie od pory roku i 

wilgotnoći. Nakładać w temperaturze otoczenia -5
o
C do 40

o
C.  

5. WARUNKI ZAMÓWIENIA 
Zamówienia należy kierować do naszego BIURA (adres j.w.). 
Opakowania: 5 l. (przy zamówieniu 2 szt. Rabat 5%) 

6. ZALECENIA SPECJALNE  
właściwie nie są konieczne; materiał może być bezpiecznie stosowany pod 

warunkiem przestrzegania normalnych, zwykłych zasad bezpieczeństwa pracy, 

unikać bezpośredniego (niepotrzebnego) kontaktu ze skórą, 

czas przechowywania, w zamkniętych opakowaniach, 1 rok w temp. od 5
o

C do 30
o

C.  
opakowanie UNIFIX 55 (5 litrów) wystarcza na minimum 4 m2 łaty naprawczej.  
wysycha w pełni w ciągu 48 godzin  

dla Twojej ochrony zawsze czytaj arkusz MSDS UNIFIX 55 przed użyciem i 
ściśle przestrzegaj 
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