Podłoże pod izolacje pionowe:
Przed wykonaniem izolaĄi naleŻy pzygotować podłoze - które musi być nośne,czyste,
wolne od
luŹnych cząstek oraz może być suche lub matowo wilgotne. Ponadto naleŻy urunąć
takie pozostałości
jak: oleje do smarowania deskowań, tfuszcze, farby. Podłoze nalezy
ńastępnie matowo zwilŻyc.
Częściowo wypełnione społny, otwory, szerokie rysy nalezy całkowicie wypełnii' zaprawą,
a wystające
ostre krawędzie zbic. Przed nałozeniem mikrozaprawy nalezy zaorrągiic zaprawą Hks wszyśtkie
połączenia Ścian zewnętrznych i/lub zukosowaĆ betonowe odsadzki i
co[oł tak, aby otrzymaĆ piaskie
przejŚcie warstwy uszczelniającej' Połączenia ściana/ścianalub poółogalściana
oraz spoiny
dylatacyjne nalezy uszczelniĆ za pomocą systemowych taśmuszczelniającycrl.
Wykonanie zaprawy:
20 kg worek SUPERFLEXu D1 mieszamy z 3,0-3,2l wody' aż do czasu uzyskania jednorodnego,
niezawierającego grudek szlamu. Niewymieszane z wodą kawałki proszku SUPERFLEX
D 1 nie mogą
ZostaĆ ponownie uzyte do wykonania szlamu. Czas mieszania: 3 minuty.
Urządzenie mieszające:
wieńarka z nasadzonym mieszadłem lub betoniarka.
Nakładanie izolacji:
Nakładanie uszczelnienia. powinno być wykonane W co najmniej dwÓch cyklach
roboczych (w trŻech - w
pzypadku wody pod ciśnieniem), pny Czym za kazdym rózem'naleŻy poirywaÓ
całą powierzchnię.
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min 3,0cm

_
-

wykonać na ścianach pas tynku
planowanego poziomu podłóg
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zapraw cementowej na wysokość ok. 2,0cm ponizej

zagruntować wykonaną wylewkę i pas tynku na ścianach np. Eurolanem _
3K firmy Deitermann
wykonaÓ izolację pzeciwwilgociową na poziomej wY^lewce i na pasach
tynku na Ścianach np. z
Superflexu 10 firmy Deitermann (zuŻycie ok. 5,0 l/ń2 muru;
osłoniÓ izolację, ułozoną luzem folią izolacyjną

PE grubości0,3mm

wykonaĆ szlachtę betonową grubościok. 5,Ocm

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

Wskazówki ogólne:
Podłoże musi byc niezmrozone, noŚne, równe iwolne od smoły,
raków i rozwartych rys' zadziorÓw
oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie naleŻy sfazować
(zukosowaó) zaśwyoblenia
odpowiednio zaokrą9lić. Mur i inne podłoża nie powińny posiadaÓ pzy
wodzie działającej pod
ciśnieniem rys o Szerokości powyżej 'l mm. Mozna stosowaĆ na suchym
i lekko wilgotnym, lecz
chłonnym podłozu. Wilgotne podłoze wydłuza czas twardnienia.
istniejące grubowarstwowe
uszczelnienia i malarskie powloki bitumiczne np. S1are, kryjące (nakładane
ni zimno lub gorąco)
powłoki nadają się 1ako podłoze o ile wykazują wystarczającą
wytzymałośćdo pnyjęcia nowej warstwy
uszczelniającej' Miękkie, grubowarstwowe powłoki np z- xationowycrr
e*ur'ji' bitumicznych lub
bitumiczno-lateksowych maS uszczelniających nie nadają się na podtoże pod
SUPERFLEX 10.
Przygotowanie podłoża:
Nalezy zbic wystające resztki zapnwy' krawędzie odsadzki fundamentowej
nalezy oczyŚcic zgruzu
i ziemi Wyslające częŚci fundamentÓw nalezy potraklować ze szczegÓlną
pieczołowitoŚcią Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizające pzyczepnośc części
nj"ry;;'"ąĆ ) całe1powierzchni
Za pomocą odpowiednich narzędzi np ręcznej szlifierki diamentowei
Jako powłokę gruntującą nanost się szczotką lub szerokim pędzlem np
EUROLAN 3 K
rozcieńczony wodą w stosunku 1.10 Podloża, ktÓre wymagają
wzmocnienia (np- beton porowaty lub
podłoza łuszczące Się)' nalezy zagruntowac EURoLAŃe'n"rc'z
Po wyschnlęciu pówłoxi gruntującej
następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkie1 kielni.
Mieszanie zaprawy:
Do komponentu płynnego SUPERFLEXu 10 dodaje się korlponent
proszkowy lrnlesza Za pomocą
wiertarki z nałozonym mieszadłem, az do powstanla;ednorodne;
masy Masa r proszek w oryginalnyrn
opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowoPrzy ilościacn
mnie1szych nalezy przestrzegac
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