
Karta techniczna produktu 

Folia w płynie FLEXIFOL 1 

OPIS PRODUKTU 
Jednoskładnikowa, półpłynna masa uszczelniająca na bazie 

dyspersji polimerowych, do wykonywania zabezpieczeń 

przeciwwilgociowych. Po wyschnięciu tworzy elastyczną, 

szczelną, wodoodporną i mrozoodporną powłokę o dobrej 

przyczepności do podłoża. Nie zawiera substancji orga-

nicznych. 

 

ZASTOSOWANIE 
Jako bezspoinowa powłoka hydroizolacyjna pod płytki 

ścienne i podłogowe, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Do stosowania w pomieszczeniach typu łazienki, kuchnie, 

piwnice, balkony, tarasy, jako izolacja konstrukcji 

narażonych na działanie wody pod ciśnieniem. 

 

 

ZALETY: 
✔ trwale elastyczna 
✔ dobrze przyczepna 
✔ mrozoodporna 
✔ odporna na działanie czynników atmosferycznych 
✔ na powierzchnie pionowe i poziome 

✔ do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz 

SKŁADOWANIE 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych, 

nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do 

+25°C. Nie narażać na bezpośrednie nasłonecznienie i działanie 

czynników atmosferycznych. Dopuszczalny czas przecho-

wywania: do 12 miesięcy od daty produkcji. 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały 

opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału

i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy 

przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje 

wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu. 
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Jednoskładnikowa folia w płynie 

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU 
Podłoże musi być czyste, suche, wolne od kurzu, tłuszczu i oleju. Przed użyciem dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła. Nie 

rozcieńczać, nie zagęszczać, nie łączyć z innymi środkami. Należy nałożyć co najmniej dwie warstwy hydroizolacji. Pierwszą warstwę 

należy nakładać obficie przy użyciu pędzla lub wałka. Nakładanie drugiej warstwy musi nastąpić po około 3 godzinach. Czas schnięcia 

zależy od temperatury i wilgotności powietrza, dlatego należy upewnić się że pierwsza warstw jest sucha. Na podłodze, w miejscach 

narażonych na zwiększone obciążenie (np. ruch pieszy) przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać 6 godzin. Drugą warstwę 

nakłada się techniką krzyżową w stosunku do pierwszej warstwy. Każda warstwa musi być sucha na całej powierzchni. Finalna 

powłoka musi mieć grubość około 1 mm. Po całkowitym wyschnięciu powłok hydroizolacji należy przystąpić doklejenia płytek 

ceramicznych, stosując klej elastyczny. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza od +5°C do +35°C. Wszelkie dane 

odnoszą się do temperatury +23°C oraz wilgotności względnej powietrza 50 %. 

 

PARAMETRY PRODUKTU: 
Materiał: emulsja kopolimerów 

Barwa: niebieska 

Grubość jednej warstwy (mm): 0,3 - 0,6 

Masa powierzchni (przy gr. 1 mm) (kg/m
2
): 1,70 ÷10 % 

Przyczepność do podłoża (MPa): ≥ 0,5 

Czas schnięcia warstwy (h)  

pierwsza warstwa: 1,5÷3 

druga warstwa: ok. 6 

Wodoszczelność: brak przenikania i przyrostu ciężaru ≤ 20 g 

Temperatura aplikacji (°C): +5 /+35 

Odporność termiczna (°C): -20 / +70 

Czas utwardzania (h): 12 dla muru, 24 pod okładziny i płytki ceramiczne 

Zużycie (kg/m2): 1,0 ÷1,5 

PAKOWANIE 
Pojemność 

opakowania 

Typ 

pakowania 

Ilość na 

palecie (szt.) 

Ilość na 

palecie (kg) 

2,5 wiadro 128 320 

5 wiadro 100 500 

13 wiadro 39 507 


