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uszczelnianie

MASAMI
Bitumiczne, polimerowe lub poliuretanowe masy
izolacyjne tworz¹ szczeln¹, elastyczn¹ pow³okê
nieprzepuszczaj¹c¹ wody. S¹ ³atwe i wygodne w u¿yciu, dziêki czemu chêtnie stosuje siê je do zabezpieczania fundamentów, tarasów, dachów p³askich i innych czêœci domu nara¿onych na zalanie
lub zawilgocenie.
Marcin Grêbiszewski
asy do wykonywania hydroizolacji
stosuje siê najczêœciej przy zabezpieczaniu fundamentów i œcian piwnicznych . Wiele z nich przeznaczonych
jest tak¿e do uszczelniania bitumicznych
pokryæ dachowych. U¿ywane s¹ równie¿
do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej na tarasach i balkonach. Niektóre
z nich znajduj¹ te¿ zastosowanie przy
wykonywaniu izolacji w ³azienkach i innych pomieszczeniach o podwy¿szonej
wilgotnoœci. Wieloma z nich mo¿na kleiæ arkusze pap i mocowaæ p³yty polistyrenowe.
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Zalecana liczba warstw
Na opakowaniach mas izolacyjnych
zawsze podane jest, ile warstw trzeba u³o¿yæ. Do izolacji przeciwwilgociowych zazwyczaj wystarczy jedna warstwa masy.
Ewentualnie, przed izolowaniem trzeba
pod³o¿e pomalowaæ roztworem gruntuj¹cym. Te masy, które nadaj¹ siê do wykonywania izolacji przeciwwodnych, zazwyczaj
trzeba nanosiæ kilkukrotnie, by utworzy³y
2-4 warstwy szczelnej pow³oki. Istotna jest
te¿ informacja, po jakim czasie mo¿na nanosiæ nastêpn¹ warstwê. Mo¿e to byæ kilka
godzin, ale dla niektórych produktów odstêp czasowy miêdzy nak³adaniem kolejnych warstw dochodzi nawet do kilku dni.

Uwaga na styropian
Wiêkszoœæ mas bitumicznych zawiera rozpuszczalniki. Te zaœ powoduj¹
rozpuszczanie styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego. Trzeba o tym pamiêtaæ zw³aszcza w trakcie izolowania
fundamentów. Wówczas to czêsto mocuje siê p³yty styropianowe do pokrytej
mas¹ œciany fundamentowej. Jeœli w masie s¹ rozpuszczalniki, styropian ulegnie
zniszczeniu. Sprzedawane s¹ masy, które nie zawieraj¹ rozpuszczalników. Takie s¹ bezpieczne dla styropianu i co
wiêcej, mo¿na nimi nawet przyklejaæ
p³yty styropianowe do œcian.

Gruntowanie
Wielu producentów zaleca, by przed
na³o¿eniem masy powierzchnia zosta³a
zagruntowana odpowiednim œrodkiem.
Grunt ma na celu wyrównanie ch³onnoœci pod³o¿a, co w rezultacie poprawia
równomiern¹ przyczepnoœæ masy w ka¿dym miejscu œciany lub innej powierzchni.

Lepiki asfaltowe
Lepiki to mieszanka asfaltów oksydowanych, wype³niaczy i substancji uplastyczniaj¹cych. S¹ to gêste lub pó³p³ynne
masy nanoszone na zimno. Zawieraj¹ rozpuszczalniki organiczne, czyli s¹ œrodkami ¿r¹cymi i wydzielaj¹cymi intensywny
zapach. U¿ywa siê ich do wykonywania
pionowych izolacji przeciwwilgociowych.
Stosowane s¹ równie¿ do sklejania papy
i wype³niania nieszczelnoœci w pow³o P³ynne masy hydroizolacyjne s¹ prostsze
w uk³adaniu ni¿ folie i papy
(fot. Deitermann)

kach izolacyjnych. U¿ywaj¹c lepików,
prace izolacyjne prowadzi siê przy temperaturze od +5 do +40°C.
Niektóre lepiki maj¹ w swoim sk³adzie w³ókna celulozowe. Dziêki nim pow³oka izoluj¹ca jest zdecydowanie mocniejsza, ni¿ w przypadku stosowania lepików zwyk³ych. Takie lepiki mog¹ byæ k³adzione nawet w temperaturze ujemnej.
Oprócz lepików nanoszonych na zimno, istniej¹ lepiki, które przed nak³adaniem trzeba podgrzaæ do odpowiedniej
temperatury. S¹ to tak zwane lepiki nanoszone na gor¹co. Jednak masy takie wychodz¹ powoli z u¿ycia.

Jednosk³adnikowe masy
bitumiczne
Stosuje siê je g³ównie do konserwacji
i napraw bitumicznych pokryæ dachowych, a zw³aszcza uszkodzeñ papy. Mo¿na z nich wykonywaæ tak¿e samodzielne,
bezspoinowe pokrycia bitumiczne. Zawieraj¹ rozpuszczalniki organiczne, wiêc
nie powinny mieæ stycznoœci ze styropianem i polistyrenem ekstrudowanym.

Dwusk³adnikowe masy
bitumiczne
Uzyskuje siê z nich grubowarstwow¹
pow³okê, o du¿ej elastycznoœci . Nadaj¹
siê do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Stosuje siê
je na wszystkie materia³y mineralne. Polecane s¹ do izolacji pionowych i poziomych. Nie niszcz¹ styropianu, wiêc mog¹
byæ u¿ywane do mocowania p³yt styropianowych do fundamentów. Nak³ada siê je
pac¹ lub poprzez natryskiwanie, zarówno
na suche, jak i wilgotne powierzchnie.
Jedna warstwa takiej masy tworzy izolacjê
przeciwwilgociow¹. Dwie, trzy warstwy
tworz¹ izolacjê przeciwwodn¹. W przypadku izolowania fundamentów, mo¿na
je zasypywaæ ju¿ po 24 godzinach. Stosuje
siê je w temperaturze od +1 do +35°C.

ekstrudowany. Dobrze za to wnikaj¹ w porowat¹ strukturê pod³o¿a. Nanosi siê je
pêdzlem lub szczotk¹ dekarsk¹.

Masy asfaltowo-kauczukowe
Mog¹ byæ rozpuszczalnikowe lub dyspersyjne (wodorozcieñczalne). Te pierwsze zawieraj¹ asfalt, sztuczny kauczuk (lateks), wype³niacze i rozpuszczalniki organiczne. Masy dyspersyjne maj¹ w sk³adzie
emulsjê asfaltow¹, lateks kauczukowy,
wype³niacze mineralne, wodê i œrodki
wulkanizuj¹ce. Po na³o¿eniu tworz¹ elastyczn¹, gumowat¹ pow³okê. Nadaj¹ siê do
wykonywania pionowych i poziomych
izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych. Stosuje siê je wewn¹trz i na
zewn¹trz pomieszczeñ. K³adzie siê je
w temperaturze od +5 do +30°C. Niektóre wzbogacone s¹ w³óknami zbroj¹cymi,
dziêki nim mo¿na je nanosiæ na lekko
wilgotne pod³o¿a. Do niektórych dodawana jest równie¿ glina bentonitowa. Masami dyspersyjnymi mo¿na przyklejaæ
styropian i inne wyroby polistyrenowe.
Sprzedawane s¹ te¿ masy asfaltowo-kauczukowe, które mo¿na nak³adaæ przy ka¿dej temperaturze.

Masy asfaltowo-polimerowe
Maj¹ konsystencjê gêstej pasty. Polecane s¹ do robienia pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych, rzadziej przeciwwodnych. Stosuje siê je
w temperaturze od +5 do +25°C. Mo¿na
je nanosiæ na lekko wilgotne powierzchnie. Poniewa¿ tworz¹ trwale elastyczn¹
pow³okê, mo¿na je nanosiæ na pod³o¿a,
które s¹ nara¿one na skurcze i powstawanie w ich wyniku rys oraz pêkniêæ. Masy
asfaltowo-polimerowe nie niszcz¹ styropianu i polistyrenu ekstrudowanego.
Nowoœci¹ s¹ masy bitumiczno-polimerowe z dodatkiem granulek styropianowych. Granulki te u³atwiaj¹ równomierne rozprowadzanie masy na izolowanej powierzchni.

Masy asfaltowo-¿ywiczne
S¹ to pó³p³ynne masy o doskona³ych
w³aœciwoœciach klej¹cych. Wykonuje siê
z nich izolacje przeciwwilgociowe, a po
na³o¿eniu 3-4 warstw – tak¿e ciê¿sze izolacje przeciwwodne. S³u¿¹ równie¿ do
sklejania papy i konserwacji bitumicznych
pokryæ dachowych. Nie s¹ polecane do wykonywania izolacji wewn¹trz domu. Niszcz¹co oddzia³uj¹ na styropian i polistyren

Masy asfaltowo-aluminiowe
S¹ to p³ynne masy, maj¹ce w swoim
sk³adzie pigment aluminiowy, który
w trakcie wysychania pow³oki izolacyjnej
zabarwia jej powierzchniê na kolor srebrny. U¿ywa siê ich do renowacji bitumicznych pokryæ dachowych. Wyj¹tkiem s¹ tu
pokrycia smo³owe i smo³opochodne.
B³yszcz¹ca powierzchnia mas z dodat-

Masy bitumiczne nanosi siê za pomoc¹
szczotki lub pacy (fot. Remmers)

kiem aluminium odbija promienie s³oneczne, dziêki czemu dach nagrzewa siê
w mniejszym stopniu. Znakomicie siê nadaj¹ do zabezpieczania pokryæ z eternitu
przed pyleniem (w takim pyle w³ókna
azbestowe s¹ szkodliwe dla zdrowia). Uszczelnia siê nimi równie¿ dachowe obróbki blacharskie. Mas tych nie stosuje siê
wewn¹trz pomieszczeñ, poniewa¿ zawieraj¹ substancje szkodliwe dla zdrowia.

Roztwory asfaltowe
Stosuje siê je do gruntowania powierzchni murowych, przed na³o¿eniem
w³aœciwej warstwy hydroizolacyjnej. Roztwory wykorzystuje siê tak¿e do klejenia
arkuszy papy i konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych. Niektóre
z nich nadaj¹ siê do wykonywania lekkich
izolacji przeciwwilgociowych. Roztwory
polecane s¹ tak¿e do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji metalowych. S¹
to preparaty rozpuszczalnikowe. Nie nale¿y ich u¿ywaæ do przyklejania styropianu i polistyrenu ekstrudowanego, gdy¿
materia³y te mog³yby siê wówczas rozpuœciæ. Roztwory asfaltowe to substancje ³atwopalne.

Emulsje asfaltowe
S¹ to zawiesiny cz¹stek asfaltu w wodzie. Woda stanowi nawet do 50% ich
objêtoœci. Przewa¿nie stosuje siê je jako
œrodek gruntuj¹cy pod inne materia³y
izolacyjne lub jako lekk¹ izolacjê przeciwwilgociow¹ !. Producenci oferuj¹
dwa rodzaje takich emulsji:
n emulsje anionowe – charakteryzuj¹ siê
doœæ d³ugim czasem wi¹zania – oko³o 6 godzin. Mo¿na ich u¿ywaæ nie tylko do wykonywania uszczelnieñ i gruntowania pod³o¿a pod materia³ izolacyjny, ale równie¿
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Gotowe masy do hydroizolacji
ku równie¿ na zewn¹trz domu. Izoluje siê
nimi œciany i pod³ogi ³azienek, tarasy i balkony, tu¿ przed po³o¿eniem glazury lub terakoty. Foliami dyspersyjnymi (wodorozcieñczalnymi) mo¿na te¿ przyklejaæ p³yty
styropianowe.
P³ynne folie mo¿na nanosiæ zarówno
na suche, jak i wilgotne powierzchnie. Dodatkow¹ ich zalet¹ jest równie¿ to, ¿e wype³niaj¹ niewielkie nierównoœci, pêkniêcia
i rysy na pod³o¿u. Tworz¹ elastyczn¹ pow³okê odporn¹ na chemikalia. Wytrzymuje ona temperaturê od +30 do +200°C.

roztwory chloru, soli i wapna). Oprócz tego, ¿e izoluj¹, wype³niaj¹ te¿ niewielkie
zarysowania powierzchni. Nie nadaj¹ siê
jednak do wype³niania g³êbszych nierównoœci lub ubytków w pod³o¿u.

Kity bitumiczne

! Emulsjê izolacyjn¹ mo¿na nanosiæ metod¹

S¹ to masy stosowane doraŸnie przy
niewielkich uszkodzeniach pow³ok izolacyjnych. Sprzedaje siê je w kartuszach,
czyli takich samych opakowaniach, jak
uszczelniacze silikonowe czy akrylowe.
Jest to istotne, bo kit w niewielkim opakowaniu (o pojemnoœci 310 ml) jest tañszy ni¿ kilkulitrowa puszka masy izolacyjnej, a na pewno wystarczy do niewielkiej naprawy bitumicznego pokrycia dachowego lub hydroizolacji.

natryskow¹ (fot. Remmers)

do mocowania p³yt styropianowych. Ich
stosowanie na zewn¹trz budynku wymaga
dobrej pogody, choæ mog¹ byæ nanoszone
na wilgotne pod³o¿a. S¹ paroprzepuszczalne oraz bezwonne. Niektóre z nich mog¹
byæ dodatkowo u¿ywane do mocowania
p³ytek ceramicznych i kamiennych. Powinno siê je nak³adaæ w temperaturze dodatniej, najlepiej powy¿ej +10°C;
n emulsje kationowe – wi¹¿¹ znacznie
szybciej i s¹ odporne na nisk¹ temperaturê. Oferuje je coraz mniej producentów
i coraz trudniej znaleŸæ je w sprzeda¿y.
Oprócz emulsji asfaltowych sprzedawane s¹ tak¿e emulsje lateksowe. Maj¹
d³ugi czas wi¹zania. S¹ odporne na chemikalia. Mo¿na ich u¿ywaæ do klejenia
styropianu. Nadaj¹ siê do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczeñ. Stosuje siê je tak¿e do konserwacji pokryæ dachowych. Powinny byæ nanoszone na suche, ewentualnie lekko zawilgocone pod³o¿a, przy temperaturze przekraczaj¹cej
+5°C. Emulsje lateksowe nale¿y nak³adaæ
jako kilka cienkich warstw (maksymalnie
1,5 mm). Nie powinno siê nanosiæ jednej,
ale za to grubszej warstwy.

P³ynne folie polimerowe
S¹ to wodne dyspersje tworzyw
sztucznych (spoiwo polimerowe, wype³niacze i œrodki modyfikuj¹ce). Oprócz folii wodorozcieñczalnych s¹ te¿ p³ynne folie zawieraj¹ce rozpuszczalniki organiczne. Polimerowe folie w p³ynie stosuje siê
g³ównie do wykonywania zabezpieczenia
przeciwwodnego pod ok³adziny ceramiczne. Przeznaczone s¹ do robienia izolacji pionowych i poziomych. Niektóre
mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie wewn¹trz
pomieszczeñ, inne dopuszczone s¹ do u¿yt-
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Dane teleadresowe wiod¹cych producentów i przyk³adowe ceny wyrobów podajemy
w rubryce Info rynek na str. 92.
Kilka zasad uszczelniania
zawsze trzeba nanosiæ tyle warstw masy, ile zaleca producent;
n nie wolno nak³adaæ kolejnej warstwy,
zanim nie minie czas wi¹zania pierwszej.
Czas ten jest podany na opakowaniu;
n gdy izolowane s¹ œciany fundamentowe, nale¿y przestrzegaæ podanego przez
producenta czasu, po jakim mog¹ one zostaæ zasypane ziemi¹;
n mas nie nale¿y nanosiæ metodami natryskowymi, jeœli nie jest to wyraŸnie
wskazane przez producenta;
n wiêksze ubytki i nierównoœci pod³o¿a
trzeba wype³niæ wodoszczeln¹ mas¹ szpachlow¹ lub wstêpnie otynkowaæ (wykonaæ tak zwan¹ rapówkê);
n masy zawieraj¹ce rozpuszczalniki nie
powinny byæ nanoszone na powierzchnie
pokryte wczeœniej smo³¹ lub substancjami smo³opochodnymi. Masa na takim
pod³o¿u nie wi¹¿e;
n masy zawieraj¹ce rozpuszczalniki nie
powinny stykaæ siê ze styropianem, bo
ulegnie on zniszczeniu;
n nie wolno stosowaæ mas gruntuj¹cych,
jako w³aœciwej, samodzielnej pow³oki
izolacyjnej;
n mas nie powinno siê nanosiæ na œciany,
na których widoczne s¹ tak zwane wysolenia (bia³e skupiska wapna wyp³ukiwanego z niektórych materia³ów pochodzenia mineralnego).
n

" Folie w p³ynie mo¿na nanosiæ pack¹
(fot. Sopro)

Nak³ada siê je za pomoc¹ packi ", pêdzla
lub wa³ka, a tak¿e metodami natryskowymi. Warstwê folii mo¿na dodatkowo
wzmocniæ wtapiaj¹c w ni¹ siatkê z w³ókna
szklanego lub zwyk³¹ foliê polietylenow¹.
W sprzeda¿y s¹ te¿ dwusk³adnikowe
p³ynne folie. Mog¹ one byæ wykorzystywane do izolacji tarasów i balkonów, a nawet zbiorników wodnych. Powstrzymuj¹
te¿ korozjê betonu. Odznaczaj¹ siê du¿¹
odpornoœci¹ na chemikalia i promienie
UV. Nie ma przeciwwskazañ do stosowania ich wewn¹trz pomieszczeñ.

Masy poliuretanowe
S¹ to dwusk³adnikowe masy na bazie
¿ywic poliuretanowych. Maj¹ konsystencjê pó³p³ynn¹. Stosuje siê je wewn¹trz i na
zewn¹trz pomieszczeñ, jako przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne izolacje poziome. Polecane s¹ szczególnie do izolowania basenów, tarasów oraz balkonów.
Tworzone z nich pow³oki s¹ elastyczne
i odporne na chemikalia (kwasy, zasady,

