
 

RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 
 
10. Zewnętrzna, przeciwwodna izolacja pionowa ściany piwnicznej – Powłoka BD 2K,  

dwie warstwy + siatka QMS 

 
 
1. Przygotowanie podłoża, staranne oczyszczenie 

powierzchni muru, uzupełnienie ubytków w 
murze, Zaprawa Z 01 

2. Faseta na połączeniu ławy fundamentowej i 
ściany, Zaprawa Z 01 

3. Gruntowanie powierzchni muru, wodny roztwór 
Emulsja bitumiczna B2 Flex 

 
4. Powłoka z masy polimerowo-bitumicznej BD 2K 

5. Siatka z włókna szklanego QMS 
6. Powłoka z masy polimerowo-bitumicznej BD 2K 

7. Warstwa ochronna, izolacja termiczna 
8. Wtórna izolacja pozioma, Krem iniekcyjny IC 

  
 
 

Uwaga: przedstawiony układ warstw jest rozwiązaniem przykładowym. Podczas aplikacji wymienionych 
produktów należ przestrzegać zaleceń zawartych w Kartach Technicznych. 

 
 
 
 
 



 

 
Zestaw niezbędnych materiałów: 
 
 Z01 Cementowa zaprawa murarska  

 

▪ zaprawa murarska o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie 

▪ do wykonywania faset, uzupełniania ubytków w scianach 

▪ do wznoszenia murów fundamentowych, ścian piwnicznych  

▪ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
 

  

B2 FLEX Emulsja bitumiczna 
 

▪ bezrozpuszczalnikowa emulsja polimerowo-bitumiczna do wykonywania izolacji 
przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych typu lekkiego ` 

▪ po rozcieńczeniu wodą w proporcji emulsja : woda = 1 : 1 powstaje preparat 
gruntujący pod powłoki BD2K, BD1K, MB 1K 

▪ do wykonywania  przeciwwilgociowych izolacji ścian piwnicznych oraz ścian 
fundamentowych 

▪ do zabezpieczania elementów drewnianych 
▪ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

 

 
 

BD 2K Dwuskładnikowa powłoka polimerowo-bitumiczna 
 

▪ bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona mikrowłóknem hydroizolacyjna masa 
polimerowo-bitumiczna PMBC 

▪ do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych, mostkujących rysy w 
podłożu powłok wodoszczelnych 

▪ do wykonywania izolacji ścian piwnicznych, ścian fundamentowych oraz 
poziomych izolacji posadzek piwnicznych 

▪ do przyklejania płyt ochronnych ze styropianu 
▪  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

 

 
 

IC Krem iniekcyjny 
 

▪ wydajny, bezrozpuszczalnikowy krem iniekcyjny na bazie silanów 
▪ do wykonywania wtórnych izolacji poziomych w murach podciągających kapilarnie 

wilgoć 
▪ do stosowania w murach o stopni zawilgocenia do 95% 
▪ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

 

 
 

Aplikator do iniekcji kremu IC 
 

▪ ręczny aplikator do iniekcji kremu 
▪ szybkie i dokładne wypełnienie otworu w murze 
▪ lanca iniekcyjna dł. 100 cm i Ø 10 mm 
▪ pojemność 4 l 

 


