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DEITERMANNile to kosztuje – propozycja firmy

SUPERFLEX 1 – do wykonywania uszczelnień pod okładziną

ceramiczną w łazienkach i kuchniach

SUPERFLEX D 1 – do wykonywania uszczelnień w basenach,

zawilgoconych piwnicach oraz pod okładzinami ceramicznymi w

łazienkach oraz kuchniach, a także na balkonach i tarasach

SUPERFLEX 10, SUPERFLEX 100, PLASTIKOL UDM 2 S – do

wykonywania uszczelnień fundamentów, płyt dennych, ścian

piwnicznych oraz garaży podziemnych, a także jako uszczelnie-

nia pod jastrychem w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

oraz na balkonach i tarasach

PLASTIKOL KM FLEX i KM 10 – do przyklejania różnego rodzaju

okładzin na podłożach mineralnych (PLASTIKOL KM 10 tylko na

podłożach nieodkształcalnych) wewnątrz i na zewnątrz budynków

Liczba warstw: 2-3 (SUPERFLEX 1 i D 1); 1 (pozostałe)

Sposób nanoszenia: za pomocą pędzla lub wałka na podłoże

zagruntowane dyspersją EUROLAN TG 2 (SUPERFLEX 1); za

pomocą pędzla na wilgotne podłoże (SUPERFLEX D 1); za pomocą

gładkiej kielni na podłoże zagruntowane dyspersją EUROLAN 3 K,

jako klej nanoszony w postaci 6-8 placków lub na całej powierzchni

na tył płyty i dociskany do suchego uszczelnienia (SUPERFLEX 10);

za pomocą gładkiej lub zębatej pacy (PLASTIKOL KM FLEX i KM 10)

Postać handlowa: gotowa do użytku (SUPERFLEX 1 i 10); gotowe

do użytku po wymieszaniu z wodą (pozostałe)

Kalkulator materiałów DEITERMANN do wykonania izolacji pionowej

i poziomej z uwzględnieniem masy bitumicznej dostępny na stornie

www.deitermann.pl/index/kalkulatory/php

Znajdziesz tam również inne kalkulatory: zabezpieczenia hydroizola-

cyjne w kuchniach i łazienkach, oraz zabezpieczenia hydroizolacyj-

ne na balkonach i tarasach

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Niemcy, Polska (PLASTIKOL KM FLEX i KM 10)

Usługi: serwis, szkolenie, doradztwo techniczne

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna

Gwarancja: 3 lata na wykonane uszczelnienia

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000, Deklaracje Zgodności

z Aprobatą Techniczną ITB, Certyfikat Zgodności ITB nr 7/2001

Pozostała oferta: system renowacji murów piwnicznych, materiały

do naprawy i konserwacji konstrukcji betonowych, posadzki żywicz-

ne, materiały do uszczelniania i układania płytek ceramicznych,

systemy ocieplania budynku, materiały do układania i naprawy

pokryć dachowych, dodatki do betonu i zapraw

DEITERMANN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław

tel. 071 372 85 75, faks 071 372 82 30

infolinia 0 800 352 603

www.deitermann.pl, e-mail: info@deitermann.com.pl

Systemy hydroizolacji

NAZWA RODZAJ
GĘSTOŚĆ

[kg/dm3]

TEMP. STOSOWANIA

[°C]

GRUBOŚĆ WARSTWY

[mm]

ZUŻYCIE

[kg/m2]*

SUPERFLEX 1

elastyczna, płynna folia 

uszczelniająca; główny składnik –

dyspersja tworzyw sztucznych

ok. 1,6 od +5 1 0,8

SUPERFLEX D 1 wiążąca hydraulicznie elastyczna

mikrozaprawa uszczelniająca
ok. 1,1 od +5 do +30 2-3

ok. 3 (obciążenie wilgocią gruntową i wodą

niewywierającą ciśnienia); ok. 4,2 (woda pod

ciśnieniem i uszczelnianie zbiorników)

SUPERFLEX 10

SUPERFLEX 100

elastyczna masa uszczelniająca;

główne składniki – bitum 

i tworzywa sztuczne; 

również klej do płyt izolacyjnych

ok. 0,7

ok. 1,0

od +1 do +35
3-4

ok. 3,5 (obciążenie wilgocią gruntową 

i wodą niewywierającą ciśnienia); 

ok. 4,5 (woda pod ciśnieniem)

PLASTIKOL KM FLEX

(DEITERMANN KM FLEX)
wiążąca hydraulicznie, elastyczna

(tylko KM FLEX) zaprawa; 

ulepszona dodatkiem tworzyw

sztucznych

ok. 1,4 od +5

3-10
ok. 1,5 (przy warstwie grubości 1 mm)

PLASTIKOL KM 10

(DEITERMANN KM 10)

PLASTIKOL UDM 2 S

elestyczna, modyfikowana 

tworzywem sztucznym, 

bitumiczna masa uszczelniając

ok. 1,2 od +2 do +35

do 6 ok. 1,4 (przy warstwie grubości 1 mm)

Opis techniczny
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