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SPOSÓB WYKONANIA

WODOSZCZELNA IZOLACJA W ŁAZIENCE 

Aranżując pomieszczenie, które będzie pełniło funkcję łazienki coraz częściej korzystamy z pomocy architekta, zlecamy wykonanie wizualizacji 
wymarzonego pomieszczenia. Koncentrujemy się na doborze kolorów oraz kształtów płytek, efektownej armaturze, stylowych meblach oraz 
odpowiednio dobranym oświetleniu. Niestety często zapominamy, że najdroższa okładzina ceramiczna nie jest szczelna, nie zabezpiecza 
ścian oraz posadzek w łazience przed wnikaniem wody, a w konsekwencji przed zawilgoceniem pomieszczeń sąsiadujących z łazienką oraz 
znajdujących się poniżej łazienki.

W pomieszczeniach narażonych na działanie wody takich jak łazienki, natryski, ubikacje, pralnie, kuchnie przed rozpoczęciem prac okładzi-
nowych zalecamy wykonanie wodoszczelnej izolacji podpłytowej z elastycznej folii w płynie HC 10.

1.  MK 4 HF Tynk cementowo-wapienny

2.  Posadzka cementowa – B 04 
Posadzka cementowa

3.  Gruntowanie podłoża – UG 
Głębokopenetrujący preparat 
gruntujący

4.  Izolacja wodoszczelna – HC 10 
Elastyczna folia w płynie

5.  Doszczelnienie połączenia 
posadzki ze ścianą – DBF Taśma 
uszczelniająca 

6.  Doszczelnienie narożnika – DE 
Narożniki uszczelniające

7.  Doszczelnienie połączenia powłoki 
izolacyjnej z obudową kratki 
odwodnienia liniowego – DBF-b 
Taśma uszczelniająca

8.  FX 600 FLEX Elastyczny  
żelowo-trasowy klej do płytek

9.  Okładzina ceramiczna

10.  F1 Elastyczna zaprawa do 
fugowania

11.  BFM-Flex Jednokomponentowa 
poliuretanowa masa przeznaczona 
do uszczelnień szczelin 
dylatacyjnych
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SPOSÓB WYKONANIA

KOLEJNOŚĆ PRAC PODCZAS WYKONYWANIA SZCZELNEJ POSADZKI NA BALKONIE

1. Wykonać posadzkę cementową B 04 z niezbędnymi spadkami w kierunku odwodnienia liniowego
2. Zagruntować posadzkę Preparatem gruntującym UG
3. Wykonać pierwszą warstwę izolacji wodoszczelne z elastycznej folii w płynie HC 10, zużycie ok. 0,5 kg/m²
4.  Wzdłuż krawędzi łączących posadzkę i ściany wkleić taśmę uszczelniającą DBF, w narożach pomieszczenia wkleić narożniki 

uszczelniające DE
5. Doszczelnić połączenie powłoki izolacyjnej z obudową kratki odwodnienia liniowego samoprzylepną taśmą uszczelniającą DBF-b
6. Wykonać drugą warstwę izolacji wodoszczelnej z elastycznej folii w płynie HC 10, zużycie ok. 0,5 kg/m²
7. Przykleić okładzinę elastycznym żelowo-trasowym klejem FX 600 FLEX
8. Płytki spoinować szybkowiążącą, elastyczną zaprawą do fugowania F1
9. Połączenie płytek posadzkowych oraz ściennych doszczelnić masą poliuretanową BFM-Flex

ZALETY SYSTEMU ŁAZIENKOWEGO QUICK-MIX:
ü wodoszczelna i elastyczna powłoka izolacyjna
ü mostkowanie rys w podłożu ≥ 0,75 mm
ü duża przyczepność do podłoża
ü doszczelnienie naroży pomieszczenia taśmami uszczelniającymi
ü doszczelnienie obudowy kratek ściekowych z powłoką izolacyjną
ü elastyczna zaprawa klejąca 
ü odporność na obciążenia eksploatacyjne oraz na korozję biologiczną

HC 10 ELASTYCZNA FOLIA W PŁYNIE

Gotowa do użycia, płynna, trwale elastyczna masa polimerowa do wykonywania izolacji podpłytkowych 
w pomieszczeniach narażonych na działanie wody. 
Oznaczenie DM wg EN 14891.

DBF TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 

Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca przeznaczona do wklejania wzdłuż krawędzi łączących płytę 
balkonową ze ścianą budynku oraz wzdłuż profili balkonowo-tarasowych.

DBF-B TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca z samoprzylepnym paskiem z butylu przeznaczona do 
łączenia powłoki izolacyjnej z progiem drzwi balkonowych.

DE NAROŻNIKI USZCZELNIAJĄCE

Wyprofilowane, wodoszczelne kształtki do uszczelniania naroży w pomieszczeniach mokrych.

FX 600 FLEX ELASTYCZNY ŻELOWO-TRASOWY KLEJ DO PŁYTEK

Elastyczny klej o wydłużonym czasie obróbki do klejenia płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych, 
na balkonach, tarasach, ciągach komunikacyjnych oraz na powłokach izolacyjnych quick-mix. Oznaczenie 
C2 TE wg EN 12004

F1 ELASTYCZNA ZAPRAWA DO FUGOWANIA 

Hydrofobowa, elastyczna zaprawa do fugowania okładzin ceramicznych, szerokość fugi 2-10 mm.  
Klasa CG2 WA.
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Sievert Polska Spółka z o.o.

ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
fax 71 392 72 23
e-mail: info@sievert.pl

dział obsługi klienta:
tel. 71 392 72 11
 71 392 72 15
 71 392 78 50
 71 392 79 75
fax 71 392 72 24
e-mail: sprzedaz@sievert.pl

zaawansowane doradztwo techniczne:
tel. kom. 695 251 043 (Systemy ociepleń i zaprawy murarskie)
tel. kom. 695 250 396 (Farby i kleje do płytek)
tel. kom. 691 196 570 (Renowacje, hydroizolacje i tynki maszynowe)

sievert.pl

Region zachodni

doradcy techniczno-handlowi:

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 693 315 262

Region północny

doradcy techniczno-handlowi:

10 – tel. kom. 693 315 259

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 601 864 636

Region centralny

doradcy techniczno-handlowi:

18 – tel. kom. 605 302 124
19 – tel. kom. 695 168 864

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 609 757 626

zakłady produkcyjne

tel. kom. 601 997 187 (Kierownik Działu Technicznego)
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