Podłoże pod izolacje pionowe:
Przed wykonaniem izolaĄi naleŻy przygotować podłoze - które musi być nośne,czyste, Wolne od
luznych cząstek oraz moŻe byc suche lub matowo wilgotne' Ponadto naleŻy usunąĆ takie pozostałoŚci
jak: oleje do smarowania deskowań, tfuszcze' falby. Podłoze nalezy ńastępnie matowo zwilŻyc
Częściowowypełnione spoiny, otwory, szerokie rysy nalezy całkowicie wypełnić Zaprawą, a wystające
ostre krawędzie zbiĆ. Przed nałozeniem mikrozaprawy nalezy zaokrągiić Zaprawą nxs wśzyśtt<ie
połączenia Ścian zewnętrznych i/lub zukosowaĆ betonowe odsadzki i cokĄ tak, aby otzymaĆ plaskie
przejście warstwy uszczelniającej. Połączenia ściana/ścianalub poółogalściina oraz spoiny
dylatacyjne naleŻy uszczelniĆ za pomocą systemowych taśmuszczelniających.
Wykonanie zaprawy:
20 kg worek SUPERFLEXu D't mieszamy z 3,0-3,21 wody, az do czasu uzyskania jednorodnego,
niezawierającego grudek szlamu. Niewymieszane z wodą kawałki proszku SUPERFLEX D 1 nie mogą
Zostać ponownie użyte do wykonania szlamu. Czas mieszania: 3 minuty. Uządzenie mieszające:
wiertarka z nasadzonym mieszadłem lub betoniarka.
Nakładanie izolacji:
Nakładanie uszczelnienia powinno być wykonane w co najmniej dwÓch cyklach roboczych (w tzech - w
przypadku wody pod ciśnieniem), przy czym za każdym razem należy pokrywać całą powieachnię.

8.5.3.4. lzolację poziomą podłóg piwnic w częścipodpfwniczonej

podpiwniczonej wykonywaÓ następująco
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podłóg pańeru w częścinie

:

w celu utrzym.ania aktualnego poziomu podłóg (z uwagi na wysokośÓ pomieszczeń) naleŻy
skuĆ warstwy istniejące podłÓg na głębokośÓ ok.1Ocm iwykona'Ć wylewkę betonową grubości
min 3,0cm

wykonaĆ na ścianach pas tynku
planowanego poziomu poclłóg

z

zapraw cementowej na wysokośćok. 2,0cm

ponizej

zagruntować wykonaną wylewkę i pas tynku na ścianach np. Eurolanem - 3K firmy Deitermann

wykonac izolację pzeciwwilgociową na poziomej wy1ewce i na pasach tynku na Ścianach
np. z
Supeńlexu 10 firmy Deitermann (zuŻycie ok' 5,0 l/m2 muru)
osłonić izolację, ułożoną luzem folią izolacyjną PE grubości0,3mm
wykonaĆ szlachtę betonową grubościok. 5,0cm

Po zakończeniu w/w robót zaleca się wykonać nowe posadzki w zależnościod pomieszczenia.

Wskazówki ogólne:
Podłoze musi być niezmrozone, noŚne, rÓwne iwolne od smoĘ, raków i rozwartych
rys, zadziorÓw
oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie naleŻy sfazowaÓ (zukosowaći zas
wyoblenia
odpowiednio zaokrągliĆ. Mur i inne podłoza nie powinny posiadac pzy wodzie
działającej pod
ciśnieniem rys o Szerokości powyżej 1 mm. Mozna stosowac n" .u"hy* i lekko wilgotnym,
lecz
chłonnym podłozu. Wilgotne podłoze wydłuza czas twardnienia. istniejące grubowarstwowe
uszczelnienia i malarskie pov*łoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane ni
zimno lub gorąco)
powłoki nadają się jako podłoze o ile wykazują wystarczającą ńrytzymałośc
do przyjęcia nowe; ńarstwy
uszczelniającej Miękkie, grubowarstwowe powłoki np z kationowych emuls1i'bitumicznych
lub
bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłożepod SUPERFLEX
10.
Przygotowanie podłoża
Nalezy Zbic Wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundarnentowej naleŻy
oczyŚcić zgruzu
i ziemi' Wystające częŚci fundamentÓw nalezy potraktować ze szczególną pieczołowitoŚcią.
Mleczko
cementowe, resztki Zaprawy i inne obnizające pzyczepnośc częścinńezy Usunąc
z
całe1powiezchni
Za pomocą odpowiednich nazędzi np ręcznej szlifierki diamentowel
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem np - EURoLAN 3 K
rozcienczony wodą w stosunku 1 -l 0 Podłoza ktÓre wymagają wzmocnienia (np'
Lreton porowaty lub
podłożałuszczące się)' nalezy zagruntować EURoLANe' rc'z Po
wyschnięciu powłoki gruntujące1
następuje nanoszenie materiału za pornocą gładkiej kielnl
Mieszanie zap(awy:.
Do komponentu Wnnego SUPERFLEXu 10 dodaje się kornponent proszkowy
lmlesza Za pornocą
wteńarki z nałozonym mreszadłem. az do powstania jednoroc1ne1 masy.
Masa i proszek w orygrnalnym
opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowoPrzy rIościachmnrejszych
nalezy 1rzeslrzeqac
:
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