
 

Zajcsillapító paszta aknákhoz 
(szabadalmaztatott) 

➢ Zajcsillapító-párnázó betét önkeményedő 
pasztaként zacskóból 
 

➢ minden formájú és méretű csattogó 
aknafedélhez, minden forgalmi területen 

 
➢ Sikeres és biztonságos zajcsökkentés 
 
➢ Az alátétek kiváló minőségű és sokoldalú 

alternatívája 

 

tartós, erős terhelhetőségű, fagy- és sóálló 
 
✓ Biztos fedlap-alátét egyedi illeszkedéssel. 

 
✓ Megszünteti a zörgést/csattogást és tömítéshez is kiválóan alkalmas. 

 
✓ Nem akadályozza meg a szennyfogó eltávolítását a tisztítási munkáknál vagy 

az aknába való bejutás során. 
 

✓ A zajcsillapító betét környezetbarát és hidegen kötő kétkomponensű folyékony 
műanyagból áll. 
 

✓ A pasztát a helyszínen a saját zacskójában összekeverjük, és közvetlenül a 
fedlap-felfekvésre visszük fel.  
 

✓ A fedlap behelyezésével a pontos és optimális forma jön létre. 
 

✓ Néhány perc alatt a teljes felületen létrejön a zajcsillapító betét. 
 

✓ Minden fedélformához és mérethez. 

 



 

Csomagolási egységek 
Zajcsillapító paszta Zajcsillapító paszta Mini-

Pack 
 
Zacskó tartalma: kb. 440 g 
Elegendő:           1 aknafedélhez kb. 70cm Ø-ig 
                           vagy 
                           1 téglalap alakú fedélhez, amely 
                            tartóhossza max. 200cm 
 
 
Cikkszám:          UR-AK 
 

 
Zacskó tartalma: kb. 220 g 
Elegendő:           1 tűzcsapsapkához, vagy 
                           1 utcai víznyelőhöz, vagy 
                           1 gáz- vagy vízcsaphoz, vagy 
                           1 téglalap alakú fedélhez, amely 
                            tartóhossza max. 100cm 
 
Cikkszám:          UR-AK-Mini 

Így kell csinálni! 
1. Az aknafedelet kiemeljük a keretből. 
2. A fedelet és a keret felfekvő felületét megtisztítjuk a durva szennyeződésektől. 
3. Az 1-es tasakban lévő anyagot egy ruhával vékonyan felhordjuk a fedél aljára 
és oldalára.  
4.A 2-es és a 3-as tasak elválasztó műanyag csatját szétnyitjuk és eltávolítjuk. 
5. A két tasak tartalmát zárt állapotban gyúrással összedolgozzuk. 
6. A tasak sarkát ollóval kb. 1 cm hosszan levágjuk. Az összegyúrt masszát a 
zacskóból kb. 7 mm vastagságban egyenletesen a keret felfekvő felületébe 
nyomjuk.  
7. Az aknafedelet azonnal visszatesszük a paszta felhordása után, mielőtt az 
anyag megkeményedik. 

Kész! 
 

Néhány perc elteltével a fedlap terhelhető. 

 

Környezetvédelem a zaj megszüntetésével A lehető legjobb megoldás. 
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