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1. Vlastnosti / Použití  
 

o MEM Stop průsakům je speciální cement, okamžitě zastavující tekoucí vodu 
(průsaky, prasklá potrubí atd.).  

o MEM Stop průsakům se zpracovává ve formě prášku a používá se pro izolování 
extrémně mokrých zdí a podlah. 

o Přilne na téměř jakékoliv minerální podklady, jako beton, cement, vláknitý cement 
atd.  

 
 

2. Funkční charakteristika 
 

o Katalytický urychlovač - extrémně rychle zrající cementový prášek.  
  

 

3. Podklad a zpracování 
 

o Podklad vyčistěte, nátěry a drolící se omítku odstraňte, hladké podklady zdrsněte, 
hnízda štěrku a trhliny majzlíkem trychtýřovitě upravte a vyčistěte, sádrovou omítku 
odstraňte.  

o Pro zvýšení přilnavosti a vodotěsnosti můžete ošetřovanou plochu opatřit výrobkem 
MEM Přilnavá penetrace. 

o Suchý prášek MEM Stop průsakům na cca 5 - 8 vteřin přitlačte do místa průsaku a 
silně jej do podkladu zahlaďte. Poté sanovanou plochu navlhčete čistou vodou 
a postup opakujte. Takto pracovní kroky zopakujte až do úplného utěsnění průsaku, 
zpravidla 4 až 6 krát, podle rozsahu průsaku. 

o MEM Stop průsakům ponechejte 12 – 24 hodin vyzrát. 
o Během zrání musí být ošetřená plocha chráněna před mrazem, mokrem a silným 

slunečním svitem (překryta).  
o Poté může být plocha nově omítnuta nebo položen potěr. Doporučujeme nanášet 

na lepivý adhezní můstek z MEM Přilnavé penetrace. 
    

 

4. Spotřeba 
 

o Podle rozsahu 1,0 – 3,0 kg/průsak. 
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5. Teplota při zpracování 
 

o + 5°C až + 30°C 
 
 

6. Složení přípravku 
 

o Speciální cement ve formě prášku. 
 
 

7. Technické údaje 
 

o Barva:     šedá 
o Forma:     prášek 
o Zápach:    slabý 
o Sypaná objemová hmotnost:  cca 1,4 g/cm³ 
o Doba zpracovatelnosti:  cca 30 s 

 
 

8. Čištění 
 

o Pracovní pomůcky ihned omyjte vodou. Zaschlé zbytky jsou odstranitelné pouze 
mechanicky. 

 
 

9. Bezpečnostní upozornění 
 

o Přípravek nepodléhá povinnému značení podle zákona č. 356/2003 Sb., v pl. zn. 
a vyhlášky č. 232/2004 Sb., v pl. zn. 

  
o Respektujte varovná upozornění a bezpečnostní pokyny na obalech 

a v bezpečnostních listech. 
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10. Skladování 
 

o Výrobek Bostik Stop průsakům uchovávejte v suchu. Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte v původním, uzavřeném obalu.  

o Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování až 12 měsíců.  
 
 

11. Šetrnost k životnímu prostředí 
 

o Neobsahuje žádná rozpouštědla 
 
 

12. Dodávané balení 
 
1 kg 
MEM-číslo zboží:500081-03     EAN-kód:  
 
 
 
Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a testů. Záruku 

pro výsledný efekt v jednotlivých případech  přesto  nemůžeme  převzít a to pro velké množství 
variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto 

provést vlastní zkoušky.  

Stav červen 2010 – starší vydání pozbývají platnost.  
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