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Mineralne masy do hydroizolacji

Zamiast

FOLII i MEMBRAN
Uszczelniaj¹ce tynki i zaprawy s¹ du¿o ³atwiejsze
w stosowaniu ni¿ folie oraz membrany hydroizolacyjne. Tworz¹ wodoszczelne pow³oki, które dodatkowo
wype³niaj¹ wszelkie nierównoœci izolowanych
elementów i nadaj¹ siê do uszczelniania powierzchni
o nieregularnych kszta³tach.
Marcin Grêbiszewski

Jednosk³adnikowe zaprawy
uszczelniaj¹ce
S¹ to mineralne masy na bazie szarego lub bia³ego cementu portlandzkiego,
z których uzyskuje siê sztywne pow³oki
izolacyjne. Wiele z nich zawiera w swym
sk³adzie domieszkê polimerów. Sprzedawane s¹ w postaci suchej mieszanki. Przed
u¿yciem trzeba je wiêc rozrobiæ z odpowiedni¹ iloœci¹ wody. Mo¿na je stosowaæ
do wykonywania izolacji pionowych,
a tak¿e poziomych w œcianach fundamentowych i piwnicznych . Zapobiegnie to
wówczas ewentualnemu przedostawaniu
siê wilgoci z fundamentów do œcian domu.

fot. Henkel
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 Zaprawy uszczelniaj¹ce stosuje siê g³ównie
do zabezpieczenia murów nara¿onych na zawilgocenie (fot. Remmers)

Wykorzystuje siê je równie¿ do robienia
warstwy izolacyjnej w pod³ogach i posadzkach nara¿onych na zawilgocenie. Uszczelnia siê nimi tak¿e baseny i inne zbiorniki wodne. Robi siê z nich pow³okê
uszczelniaj¹c¹ pod ok³adziny ceramiczne
w pomieszczeniach, w których panuje du¿a wilgotnoœæ.
Zaprawy takie maj¹ du¿¹ odpornoœæ
na uszkodzenia mechaniczne. Nie straszne
s¹ im te¿ chemikalia. Mog¹ wchodziæ
w bezpoœredni kontakt z gruntem. Niektóre z nich zawieraj¹ w swoim sk³adzie aktywne sk³adniki, które wnikaj¹ w pod³o¿e
i wchodz¹ w reakcjê z wod¹. Tworz¹ wówczas krystaliczne substancje zatykaj¹ce
pory materia³u. Woda nie mo¿e przez nie
przenikaæ. W murze powstaje w ten sposób wodoszczelna przepona stanowi¹ca
dla wody nieprzekraczaln¹ barierê. Zaprawy takie stosuje siê do uszczelniania elementów betonowych i ¿elbetowych. S¹
dosyæ drogie i wykorzystuje siê je najczêœciej w wiêkszych obiektach ni¿ domy jednorodzinne. Nak³ada siê je maszynowo –
metod¹ natrysku ciœnieniowego lub rêcznie, za pomoc¹ pacy.

Dwusk³adnikowe zaprawy
uszczelniaj¹ce
Produkowane s¹ na bazie cementu,
z dodatkiem œrodków poprawiaj¹cych
szczelnoœæ i elastycznoœæ. Do tej mieszanki, zamiast wody, dodaje siê drugi sk³adnik, czyli p³ynn¹ emulsjê polimerow¹. Gotowa zaprawa jest wyj¹tkowo odporna na
du¿e ró¿nice temperatury. Zachowuje elastycznoœæ nawet podczas mrozów. Tworzy
cienkowarstwow¹ pow³okê uszczelniaj¹c¹.
Zaprawy tego rodzaju maj¹ dobr¹ przyczepnoœæ do wielu materia³ów budowlanych, zw³aszcza do tynków gipsowych, jastrychów anhydrytowych lub cementowych, p³yt gipsowo-kartonowych i gipsowo-w³óknowych, betonu komórkowego,
ceramiki budowlanej, starych ok³adzin ceramicznych, a nawet pod³o¿y asfaltowych.
Dwusk³adnikowe zaprawy wykorzystuje siê do izolowania fundamentów, piwnic od wewn¹trz budynku oraz jako materia³ uszczelniaj¹cy pod ok³adziny ceramiczne, klinkierowe, kamienne, zw³aszcza
na tarasach i balkonach. Dziêki du¿ej elastycznoœci pow³oki, wieloma z tych mas
mo¿na izolowaæ baseny i inne zbiorniki
wodne. Ich cech¹ szczególn¹ jest to, ¿e nadaj¹ siê do wykonywania tak zwanych wanien wodoszczelnych. S¹ to izolacje nara¿onych na wodê od zewn¹trz piwnic, stosowane wówczas, gdy jest jej du¿o, ustawicznie zalewa œciany fundamentowe i wywiera
du¿e ciœnienie hydrostatyczne. Maj¹ wodoszczelnoœæ dochodz¹c¹ do 70 m s³upa
wody. S¹ przy tym paroprzepuszczalne.
Zaprawy dwusk³adnikowe mog¹ byæ stosowane nie tylko na zewn¹trz, ale te¿ od wewn¹trz pomieszczeñ, na przyk³ad do uszczelniania œcian piwnicznych
(fot. Remmers)

Zaprawy czy szlamy?
Okreœlenie „szlam uszczelniaj¹cy”
przywêdrowa³o do nas z Niemiec. Nasi s¹siedzi w ten w³aœnie sposób nazywaj¹ zaprawy wodoszczelne, s³u¿¹ce do izolowania
fundamentów i œcian piwnicznych. Zaprawy takie ró¿ni¹ siê od pozosta³ych m. in.
bardzo drobnym uziarnieniem. Po rozrobieniu z wod¹, istotnie bardziej przypominaj¹ konsystencj¹ szlam lub mu³, ni¿ typow¹ zaprawê cementow¹. St¹d te¿ wziê³a siê
jeszcze jedna nazwa tego samego materia³u
– „mikrozaprawa uszczelniaj¹ca” !.

Zaprawy szybkowi¹¿¹ce do
tamowania przecieków
S¹ to œrodki pierwszej pomocy, w wypadku nag³ych i gwa³townych przecieków
wody przez œciany piwniczne. Mo¿na je
bowiem nanosiæ na wilgotn¹ powierzchniê. Wytrzymuj¹ nawet napór wody wywieraj¹cej du¿e ciœnienie hydrostatyczne.
Wi¹¿¹ przed up³ywem 30 sekund. Nanosiæ je mo¿na rêk¹ w gumowej rêkawicy.
Nowoœci¹ s¹ tak zwane pudry, które s³u¿¹
do tamowania przecieków w œcianach
piwnicznych. Stosuje siê je od wewn¹trz
pomieszczeñ. Suchy puder wciera siê
w zawilgocon¹ œcianê i po kilku sekundach
tworzy siê sztywna pow³oka izolacyjna.

tem, w trakcie upa³ów, zaprawa bêdzie
szybciej sch³a i wówczas do nak³adania
trzeba bêdzie przygotowywaæ mniejsze jej
porcje. Wyj¹tkowo szybko wi¹¿¹ zaœ masy
do tamowania przecieków. Robi¹ siê twarde ju¿ nawet po 1-2 minutach.
Mo¿na je nanosiæ na wszystkie pod³o¿a mineralne. Pamiêtaæ trzeba jednak, ¿e
jeœli zamierzamy wykonaæ izolacjê przeciwwodn¹, to pod³o¿e nie powinno mieæ
rys i pêkniêæ o szerokoœci wiêkszej ni¿
0,25 mm. Jeœli s¹, trzeba je wype³niæ elastyczn¹ mas¹ szpachlow¹. Przed uk³adaniem warstwy izolacyjnej pod³o¿e powinno byæ oczyszczone z zabrudzeñ i py³u.
Mo¿na je równie¿ zwil¿yæ wod¹, by nie zosta³a ona póŸniej zbytnio odci¹gniêta z zaprawy. Do nak³adania zapraw oraz tynków
wodoszczelnych u¿ywa siê pac tynkarskich. Masy nieelastyczne mo¿na nak³adaæ
na powierzchniê fundamentów lub œcian
dopiero po oko³o trzech miesi¹cach od ich
zbudowania. Mury musz¹ bowiem najpierw osi¹œæ. Nie dotyczy to mas zachowuj¹cych po na³o¿eniu elastycznoœæ.
I
W rubryce Info rynek na str. 92 podajemy orientacyjne ceny oraz dane teleadresowe
wiod¹cych producentów.
! Zawsze trzeba nak³adaæ tyle warstw zapra-

Masy w systemie
uszczelnieñ
Masy mineralne czêsto sprzedawane
s¹ jako g³ówny sk³adnik systemów
uszczelnieñ. Systemy takie opracowane s¹
w ten sposób, ¿e zawieraj¹ wszystkie niezbêdne materia³y potrzebne do prawid³owego wykonania izolacji. Oprócz zapraw
lub szlamów, obejmuj¹ te¿ masy szpachlowe, taœmy uszczelniaj¹ce i ochronne, preparaty gruntuj¹ce oraz materia³y wykoñczeniowe. Kupuj¹c system mo¿na mieæ
pewnoœæ, ¿e produkty s¹ doskonale dobrane. Czêsto kosztuj¹ te¿ mniej ni¿ gdyby mia³y byæ kupowane ka¿dy z osobna.
Systemy maj¹ dok³adne instrukcje stosowania. Udzielane s¹ te¿ na nie wieloletnie
gwarancje.

wy ile zaleca producent. Drug¹ i ewentualnie
trzeci¹ warstwê nanosiæ na wilgotn¹ poprzedni¹ warstwê pêdzlem lub pack¹/kielni¹. Ostatni¹ warstwê mo¿na zatrzeæ na g³adko pack¹
stalow¹ (fot. Henkel)

Nak³adanie mas
mineralnych
Zaprawy uszczelniaj¹ce mo¿na stosowaæ w temperaturze od +5 do 30°C. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e przygotowane
do u¿ycia mieszanki ró¿nie zachowuj¹ siê
w ró¿nej temperaturze. Na przyk³ad la-
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