Dwusk³adnikowa, elastyczna membrana, szczelna na wodê, o doskona³ej
d³ugotrwa³ej odpornoœci na warunki atmosferyczne i dobrej noœnoœci.
Odporna na dzia³anie agresywnych chemikaliów (siarczany, chlorki,
kwasy), olejów i wszelkich agresywnych zwi¹zków w ziemi. Jest ³atwa do
stosowania, daje siê nanosiæ na powierzchnie o skomplikowanych
kszta³tach. Do wykonywania elastycznych, uszczelniaj¹cych pow³ok
wszelkich budowli, wewn¹trz i na zewn¹trz. Powlokê mo¿na bezpoœrednio
do wewn¹trz i na zewn¹trz
wodoszczelna
porowata pow³oka
Zastosowanie:

Dwusk³adnikowa membrana izolacyjna stosowania jest do wykonywania elastycznych,
uszczelnieñ œcian piwnic i fundamentów, izolacji poziomych, izolacji typu wannowego,
uszczelniania wszelkich budowli wewn¹trz i na zewn¹trz, stropów gara¿y podziemnych,
tuneli, przejœæ podziemnych, basenów p³ywackich, zbiorników wody u¿ytkowej i z
nieczystoœciami, izolowanie tarasów, balkonów (mo¿na bezpoœrednio ok³adaæ p³ytkami
ceramicznymi), uszczelnianie dachów o pod³o¿u betonowym. Chropowata gotowa
pow³oka nadaje siê do ob³o¿enia ok³adzinami ceramicznymi. Typowe pod³o¿a to tynki
cementowe, cementowo wapienne, p³yty gipsowo kartonowe, wyspoinowane mury i
betony.

Wydajnoœæ:

ok. 1,5 kg/m2/1mm gruboœci warstwy zale¿nie od obci¹¿enia:
izolacja przeciwwilgociowa: gruboœæ warstwy min. 2 mm (ok. 3 kg/m2)
woda opadowa zalegaj¹ca: gruboœæ warstwy min. 2,5 mm (ok. 3,8 kg/m2)
woda gruntowa, baseny: gruboœæ warstwy min. 3 mm (ok. 4,5 kg/m2)

Przygotowanie pod³o¿a:

Pod³o¿e nie mo¿e byæ zmro¿one ani oszronione,. Nale¿y oczyœciæ je z kurzu, luŸnych
cz¹stek, t³ustych plam. Elementy metalowe nale¿y odrdzewiæ. Spoiny i wszelkie braki w
pod³o¿u szczelnie wype³niæ, a powierzchnie o strukturze porowatej wyrównaæ stosuj¹c
zaprawê cementow¹. Bezpoœrednio przed nak³adaniem zaprawy pod³o¿e nale¿y
obficie zmoczyæ (powierzchnia powinna byæ matowo wilgotna). Powierzchnie ch³onne
(np. beton komórkowy, pod³o¿a gipsowe itp.) zagruntowaæ reaktywnym œrodkiem
gruntuj¹co wzmacniaj¹cym SECCO® GRUNT S.

Sposób stosowania:

Przygotowanie zaprawy do nak³adania:
1. konsystencja masy szpachlowej: wyj¹æ worek z such¹ zapraw¹ z pojemnika. Wlaæ do
niego dyspersjê i mieszaj¹c dosypywaæ sk³adnik proszkowy do koñca. Mieszaæ do
uzyskania jednorodnej masy (ok. 3-4min). Po ok. 5 min. przemieszaæ zaprawê
powtórnie.
2. konsystencja szlamu: do konsystencji masy szpachlowej dodaæ max 3% wody.
Tak przygotowany materia³ nale¿y zu¿yæ w przeci¹gu ok. 90 min. Stê¿ony materia³ nie
mo¿e byæ ponownie zmieszany i obrabiany. Przed przyst¹pieniem do operacji
nak³adania powierzchnie nale¿y zwil¿yæ wod¹.
Nak³adanie zaprawy:
1.prace zaczynamy od uszczelnienia naro¿y, odp³ywów i szczelin dylatacyjnych.
Wykonujemy to wtapiaj¹c tkaninowe brzegi specjalnych elastycznych taœm
uszczelniaj¹cych SECCO® BAND, SECCO® CORNER i SECCO® WALL lub FLOOR za
pomoc¹ zaprawy SECCO® FLEXIFOL 2.
2.do nak³adania pierwszej warstwy zalecamy przygotowaæ zaprawê w postaci szlamu i
nak³adaæ twardym pêdzlem lub szczotk¹ murarsk¹. Pozwoli to na bardzo dobre

„wtarcie” zaprawy w pod³o¿e, dziêki czemu uzyskamy optymaln¹ przyczepnoœæ.
Pierwsza warstwa ma na celu zamkniêcie wszystkich porów w pod³o¿u. Masê
nak³adamy obficie, staraj¹c siê zachowaæ jednakow¹ gruboœæ.
3. Po odczekaniu ok. 4-6 h nanosimy drug¹ warstwê i nastêpne je¿eli jest taka potrzeba.
Kolejne warstwy nak³adamy w podobny sposób lub przez szpachlowanie. Metoda
szpachlowania pozwala zarówno na szybsze wykonanie warstwy jak i du¿o bardziej
równej i estetycznej powierzchni.
Z uwagi na szybki przyrost wytrzyma³oœci mechanicznej powsta³ej pow³oki, mo¿na j¹
ok³adaæ p³ytkami ceramicznymi lub podobnymi po up³ywie 24 h od zakoñczenia prac.
Na tak przygotowane pod³o¿e uk³ada siê materia³y wykoñczeniowe, np. glazury i
terakoty stosuj¹c elastyczne suche zaprawy klej¹ce, dostêpne na rynku.
Œwie¿¹ warstwê uszczelniaj¹c¹ chroniæ przed zbyt szybkim wysychaniem (s³oñce) i
opadami deszczu - pow³oka jest odporna na dzia³anie deszczu po ok. 12 h od na³o¿enia
(temperatura ok. +23 C, wilgotnoœæ ok. 65%). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿d¹
nastêpn¹ warstwê mo¿na nak³adaæ po zwi¹zaniu warstwy poprzedniej (¿eby nie
uszkodziæ jej mechanicznie) tj. po ok. 6 h. Unikaæ nanoszenia jednowarstwowo zaprawy
w iloœci wiêkszej ni¿ 2kg/m2 w celu unikniêcia rys skurczowych.
Sposób sk³adowania:

Produkt nale¿y sk³adowaæ w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych
nieuszkodzonych i zamkniêtych opakowaniach. Termin przydatnoœci do u¿ytku 12
miesiêcy od daty produkcji. W³aœciwa temperatura przechowywania i przewo¿enia
+ 5 C do + 25 C. Dyspersjê p³ynn¹ nale¿y chroniæ przed mrozem !

Zalecenia i uwagi:

Produkt proekologiczny, mo¿e byæ stosowany w pomieszczeniach zamkniêtych
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi. Produkt chroniæ przed dzieæmi.
Materia³ zwi¹zany jest trudny do usuniêcia, dlatego te¿ zaleca siê mycie narzêdzi wod¹
natychmiast po zakoñczeniu pracy. Dane zawarte w ulotce odnosz¹ siê do normalnego
zakresu temperatur 23 C i wilgotnoœci wzglêdnej 60%. W innych warunkach nale¿y
uwzglêdniæ krótszy lub d³u¿szy czas schniêcia materia³u.
Zawarte informacje opieraj¹ siê na naszej najlepszej wiedzy i stanowi¹ ogólne
wskazania, co do sposobu u¿ytkowania i wykonawstwa. Mog¹ jednak pojawiæ siê
ró¿nice w zale¿noœci od sposobu wykonywania prac, rodzaju pod³o¿a i warunków
atmosferycznych. W razie w¹tpliwoœci nale¿y skonsultowaæ siê z Doradc¹
Technicznym.

Opakowanie:
Atesty i dopuszczenia:

20 kg = 5 kg + 15 kg
Aprobata Techniczna COBR PIB
Atest Higieniczny PZH

Dane techniczne:
Kolor:

szary

Proporcje mieszania:

1 czêœæ sk³adnika A (dyspersja) i 3 czêœci sk³adnika B (sk³adnik sypki)

Czas uzycia:

ok. 90min. (temp. +20 C)

Max. gruboœæ warstwy:

2 mm

Przerwa technologiczna
pomiêdzy warstwami:

ok. 6h (temp. +20 C)

Temperatura stosowania:

od +5 C do +30 C

Iloœc warstw/wydajnoœæ:

min. 2 warstwy/1,5 kg/m2/1mm warstwê

Metoda nak³adania:

paca, kielnia lub pêdzel murarski

Obci¹¿enie powierzchni:

opady deszczu po 12 h; ruch pieszy po 24 h;
ok³adanie p³ytkami po 24 h; zasypanie wykopu po 72 h;
woda pod ciœnieniem po 168 h
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