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KITY I MASY USZCZELNIAJĄCE 
W ŚWIETLE NORMY ISO 

W artykule przedstawiono stan prac Komitetu Technicznego ISO w zakresie norm międzynaro-
dowych dotyczących kitów i mas uszczelniających oraz stan prac normalizacyjnych dotyczących 
tych wyrobów w Polsce. 

1. Wstęp 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) działająca w ramach Komitetu 
Technicznego SO/TC 59, Building Construction, oraz Podkomitetu S.C. 8, Jointing 
Products od początku lat osiemdziesiątych opracowała szereg norm międzynarodowych 
z zakresu złączy budowlanych, w szczególności wymagań technicznych dotyczących 
kitów i mas uszczelniających oraz metod badań tych wyrobów. Jako jedne z pierwszych 
ukazały się normy zawierające terminy i definicje dotyczące złączy budowlanych (ISO 
2444:1988) i wyrobów stosowanych do uszczelniania (ISO 6927:1981) oraz norma (ISO 
2445:1972), w której sformułowano podstawowe zasady projektowania złączy. Nastę-
pnie opracowano szereg norm podających ujednolicone metody badań kitów i mas 
uszczelniających. Jako ostatnia, stanowiąca podsumowanie ww. tematyki, ukazała się 
norma ISO 11600:1993, zawierająca klasyfikację i wymagania techniczne. 

2. Podział i wymagania techniczne 

W normie ISO 11600:1993 podano wielostopniowy podział kitów i mas uszczelniają-
cych na typy, klasy i podklasy. Podział podstawowy obejmuje 2 typy: 

typ G - kity do przeszkleń (glazing sealants), 

typ F - kity ogólnobudowlane (construction sealants). 
Wymienione typy dzielą się z kolei na klasy w zależności od funkcji pełnionej w złączu. 

W tablicy 1 podano podział na klasy zależnie od zdolności przenoszenia odkształceń. 

* mgr inż. - adiunkt w ITB 
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Tablica 1. Podział kitów i mas uszczelniających na klasy 

Klasa Amplituda ruchu 
% 

Zdolność przenoszenia 
odkształceń, % 

25 25 

20 20 

12,5 12,5 

7,5 7,5 

Klasy 25 i 20 dotyczą obydwu typów kitów, natomiast klasy 12,5 i 7,5 - tylko kitów F. 
Dodatkowo kity klasy 25 i 20 - w zależności od modułu (secant tensile modulus) 
oznaczanego według PN-EN 28339:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. 
Kity. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu - są dzielone na 
podklasy: 

LM - o niskiej wartości modułu, 

HM - o wysokiej wartości modułu. 

Jeżeli uzyskana wartość modułu jest większa od: 

0,4 MPa w temperaturze +23°C 

i/lub 0,6 MPa w temperaturze -23°C, 

to kit należy do podklasy HM. 

Kity klasy 12,5 są dodatkowo podzielone na 2 podklasy: 

E - jeżeli powrót e lastyczny40%, P - jeżeli powrót elastyczny 40%. 

Ogólny schemat podziału kitów według ISO został przedstawiony na rysunku 1. 

Wymagania techniczne w świetle normy ISO 11600:1993 przedstawiono w tablicy 2 
- odnośnie do kitów stosowanych do przeszkleń, oraz w tablicy 3 - odnośnie do kitów 
ogólnobudowlanych. 

Wymagania różnią się w przypadku poszczególnych typów, klas i podklas oraz zależą 
od funkcji, jaką dany kit pełni w uszczelnianym złączu, nie zależą zaś od bazy 
surowcowej. 

Najważniejszymi kryteriami oceny wszystkich kitów są: 
- zdolność przenoszenia odkształceń, 
- moduł, 
- spływność. 

Pozostałe parametry dotyczą przede wszystkim: 
- właściwości mechanicznych oraz 
- właściwości adhezyjno-kohezyjnych. 
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Rys. 1. Ogólny schemat podziału kitów według ISO 11600:1993 

Tablica 2. Wymagania techniczne według ISO 11600:1993 dotyczące kitów stosowanych do 
przeszkleń 

Właściwości 
Rodzaj kitu 

Właściwości 
25 LM 25 HM 20 LM 20 HM 

4 Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu bez ustaleń 

5 Właściwości adhezyjno-kohezyjne w zmiennych 
temperaturach bez ustaleń 

6 Właściwości adhezyjno-kohezyjne po starzeniu 
przyspieszonym bez ustaleń 

7 Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym 
wydłużeniu po działaniu wody bez ustaleń 

76 



Lp. Właściwości 
Rodzaj kitu 

Lp. Właściwości 
25 LM 25 HM 20 LM 20 HM 

8 Odporność na ściskanie, MPa podać wynik badania 

9 Zmiana objętości, % 

* Badanie przy 200% wydłużenia kitów 25 LM i 25 HM oraz badanie przy 160% wydłużenia 
kitów 20 LM i 20 HM. 
** Wartość wydłużenia przy założeniu, że szerokość wyjściowa wynosi 100%. 

Tablica 3. Wymagania techniczne według ISO 11600:1993 dotyczące kitów budowlanych ogólnego 
stosowania 

Lp. Właściwość 
Rodzaj kitu 

Lp. Właściwość 
25 LM 25 HM 20 LM 20 HM 12,5 E 12,5 P 7,5 

1 Spływność, mm 

2 Powrót elastyczny, %* 

4 Właściwości mechaniczne 
przy stałym wydłużeniu bez ustaleń — — 

5 
Właściwości adhezyjno-
-kohezyjne w zmiennych 
temperaturach 

bez ustaleń — — 

6 
Właściwości adhezyjno-
-kohezyjne w stałej 
temperaturze 

bez ustaleń 

7 

Właściwości adhezyjno-
-kohezyjne przy stałym 
wydłużeniu 
po działaniu wody 

bez ustaleń — — 

8 

Właściwości adhezyjno-
-kohezyjne po działaniu 
wody 
- wydłużenie przy 
zerwaniu, % 

9 Zmiana objętości, % 

* Badanie przy 200% wydłużenia kitów 25 LM i 25 HM oraz badanie przy 160 % wydłużenia 
kitów 20 LM, 20 HM i 12,5 E. 
** Wartość wydłużenia przy założeniu, że szerokość wyjściowa wynosi 100%. 
*** Maksymalne 25% w przypadku kitów dyspersyjnych. 
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3. Metody badań 

Metody badań kitów i mas uszczelniających, dla których wymagania techniczne 
zostały określone w normie przedmiotowej ISO 11600:1993, są opisane w jedenastu 
normach przedmiotowych zestawionych w tablicy 4. Ponadto opracowano dwie normy 
ISO dotyczące oznaczania wytłaczalności kitów jednoskładnikowych (ISO 8394:1988) 
oraz wytłaczalności za pomocą standardowego urządzenia (ISO 9048:1987), które nie 
są powołane w normie przedmiotowej (ISO 11600:1993). Siedem z trzynastu norm ISO 
dotyczących metod badań uzyskało status norm europejskich i zostały one zatwierdzone 
w 1990 r. jako normy EN ISO - numery tych norm podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Zestawienie norm ISO (oraz EN ISO) dotyczących badań kitów i mas uszczelniających 

Lp. Numer normy Badany parametr 

1 ISO 7383:1987 
EN ISO 27383:1990 Oznaczanie powrotu elastycznego 

2 ISO 7389:1987 
EN ISO 27390:1990 Oznaczanie odporności na spływanie 

3 ISO 8339:1984 
EN ISO 28339:1990 Oznaczanie właściwości mechanicznych 

4 ISO 8340:1984 
EN ISO 28340:1990 Oznaczanie właściwości mechanicznych przy stałym wydłużeniu 

5 ISO 8394:1988 
EN ISO 28394:1990 Oznaczanie wytłaczalności kitów jednoskładnikowych 

6 ISO 9046:1987 
EN ISO 29046:1990 

Oznaczanie właściwości adhezyjno-kohezyjnych w stałej 
temperaturze 

7 ISO 9047:1989 Oznaczanie właściwości adhezyjno-kohezyjnych w zmiennych 
temperaturach 

8 ISO 9048:1987 
EN ISO 29048:1990 

Oznaczanie wytłaczalności kitów z zastosowaniem 
znormalizowanego urządzenia 

9 ISO 10563:1991 Oznaczanie zmiany masy i objętości 

10 ISO 10590:1991 Oznaczanie właściwości adhezyjno-kohezyjnych przy stałym 
wydłużeniu po działaniu wody 

11 ISO 10591:1991 Oznaczanie właściwości adhezyjno-kohezyjnych po działaniu 
wody 

12 ISO 11431:1993 Oznaczanie właściwości adhezyjno-kohezyjnych po działaniu 
światła sztucznego przez szybę 

13 ISO 11432:1993 Oznaczanie odporności na ściskanie 

4. Stan prac normalizacyjnych w kraju 

W Polsce obowiązuje obecnie pięć norm państwowych dotyczących kitów i mas 
uszczelniających - tytuły tych norm zestawiono w tablicy 5. 
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Tablica 5. Zestawienie norm PN dotyczących kitów i mas uszczelniających 

Lp. Numer Tytuł 

1 PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca 

2 PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy 

3 PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy 

4 PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe 11 asfaltowo-kauczukowe 

5 PN-B-30175:1974 Kit asfaltowy uszczelniający 

Normy wyszczególnione w tablicy 5 odnoszą się do wyrobów produkowanych z zastoso-
waniem określonego surowca (kauczuku, asfaltu, polistyrenu itp.). Brak jest natomiast 
ogólnej normy podającej kryteria oceny kitów i mas uszczelniających w zależności od 
zakresu i sposobu stosowania wyrobu. W związku z zaistniałą sytuacją powstała 
potrzeba opracowania wymagań technicznych, dotyczących kitów i mas uszczelniają-
cych z grupy wyrobów plastycznych i elastycznych, które uwzględniałyby wymagania 
normy ISO, norm krajów europejskich oraz aktualnych norm PN. Działania w tym 
kierunku zostały podjęte w Instytucie Techniki Budowlanej w ramach działalności 
statutowej. Na obecnym etapie prac przy ustalaniu kryteriów oceny jakości kitów i mas 
uszczelniających uwzględniono następujące grupy parametrów: 

- parametry identyfikujące wyrobów, 
- wszystkie parametry według wymagań ISO 11600:1993, 
- parametry uwzględniające potrzeby wykonawców robót budowlanych. 

Zestawienie wymaganych parametrów wyrobów o przeważających cechach plastycz-
nych i elastycznych podano w tablicy 6. 

Tablica 6. Zestawienie parametrów stanowiących kryteria techniczne oceny kitów i mas uszczel-
niających 

Lp. Parametr 
Grupa 

Lp. Parametr wyroby 
plastyczne 

wyroby 
elastyczne 

1 Wygląd zewnętrzny + + 

2 Konsystencja robocza + + 

3 Gęstość objętościowa + + 

4 Czas roboczy - + , 

5 Czas całkowitego utwardzenia - + 

6 Czas tworzenia „skórki" + -

7 Penetracja + -
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Lp. Parametr 
Grupa 

Lp. Parametr wyroby 
plastyczne 

wyroby 
elastyczne 

8 Migracja - plamienie + -

9 Spływność + + 

10 Odporność na ściskanie - + 

11 Powrót elastyczny - + 

12 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu + + 

13 Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu - + 

14 

Właściwości adhezyjno-kohezyjne: 
- wyjściowe 
- po działaniu wody 
- w zmiennych temperarturach 
- po przyspieszonym starzeniu 

+ + + 
+ 
+ 
+ 

15 Wodochłonność - + 

16 Odporność na powstawanie rys skurczowych + + ' 

17 Odporność na niskie temperatury + + 

18 Odporność na podwyższone temperatury + + 

19 Zmiana objętości + + 

„+" - parametr uwzględniony w kryteriach technicznych, 
„-" - parametr nie uwzględniony w kryteriach technicznych 

W celu ujednolicenia metod badań kitów i mas uszczelniających Polski Komitet 
Normalizacyjny podjął działania zmierzające do przekształcenia norm EN ISO (podanych 
w tablicy 4) w normy PN EN ISO. Normy te w najbliższym czasie powinny być 
zatwierdzone jako obowiązujące na terenie Polski. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe 
parametry uwzględnione w normie ISO 11600:1993, czyli: 

• właściwości adhezyjno-kohezyjne w zmiennych temperaturach, 
• właściwości adhezyjno-kohezyjne po przyspieszonym starzeniu, 
• właściwości adhezyjno-kohezyjne po działaniu wody, 
• odporność na ściskanie, 
• zmiana masy i objętości, 
niezbędne będzie opracowanie ujednoliconych krajowych procedur badawczych. 

Praca wpłynęła do Redakcji 1 XII 1998 
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