Perfekcja w hydrolizacji

Co to jest hydroizolacja bezpowłokowa (biała wanna)?

wpływa na późniejsze właściwości użytkowe budynku.
Znajomość sztuki budowlanej poparta wieloletO białej wannie mówimy wówczas, gdy wzmoc- nim doświadczeniem i pasją pracowników naszej
nionej dodatkowo konstrukcji żelbetowej oprócz firmy gwarantuje właściwe planowanie, realizafunkcji statycznej, nośnej, przypisuje się także cję oraz osiągnięcie założonego celu w możliwie
funkcję chroniącą przed wilgocią bez specjalnej najkrótszym czasie i przy najmniejszych kosztach.
warstwy uszczelniającej.
Pracownicy INJECT GROUP uczestniczą w całym
procesie budowlanym, obejmującym zakres hydroDlaczego lepsza?
izolacji, co wyróżnia firmę na tle innych, działających w tej branży.
Mimo, iż klasyczne techniki uszczelniające są
nadal użyteczne i poprawne, to tylko w niewielkiej
ilości przypadków stanowią alternatywę dla hydroizolacji bezpowłokowej - zazwyczaj ograniczeniem
są warunki hydrologiczno-glebowe oraz wysokie koszty materiałowe i wykonawcze, a wilgotne
ściany piwnic, zalewane garaże są jednym
z najczęstszych powodów roszczeń względem
wykonawcy budowlanego.
W przeciwieństwie do innych form uszczelnienia
ten typ hydroizolacji optymalizuje harmonogram
budowy i koszty, jest trwały, odporny na starzenie,
nie wymaga konserwacji, jednak aby spełniał swą
funkcję niezbędne jest staranne zaplanowanie i
wykonanie.

Dlaczego Inject Group?
Każdy żelbetowy obiekt kubaturowy posiada
unikalne cechy, które musza zostać uwzględnione
w procesie projektowania hydroizolacji bezpowłokowej. Wiele czynników, takich jak: ustalenie
szczegółów konstrukcyjnych, dobór wysokogatunkowej mieszanki betonowej (betony wodoszczelne),
specjalistycznych materiałów uszczelniających
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Konstrukcja w technologii betonu
wodoszczelnego
Proponowana przez nas technologia zapewnia
szczelność konstrukcji, a co za tym idzie odporność
na oddziaływujące wody gruntowe oraz opadowe
niezależnie od występujących warunków gruntowych, klimatu oraz panujących warunków atmosferycznych.
W celu zaprojektowania szczelnej konstrukcji
nasi specjaliści uwzględniają wszystkie powyższe
czynniki, biorą również udział w procesie projektowania aby w pełni opracować harmonogram
i technologię wykonania robót, indywidualną
dla każdego realizowanego obiektu. Uzyskanie
szczelnej konstrukcji wiąże się z doborem właściwych akcesoriów uszczelniających, odpowiednim
zbrojeniem, a także prawidłowym wykonawstwem
pod odpowiednim nadzorem.
Technologia „ białej wanny” znajduje zastosowanie
w przypadku wykonywania szczelnych:

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Parkingów i pomieszczeń podziemnych
Tarasów zielonych oraz dachów płaskich
Niecek basenów
Zbiorników p.poż, retencyjnych i innych
Wszelkich innych obiektów, które posadowione
są poniżej poziomu wód gruntowych lub
wymagają szczególnej szczelność konstrukcji.

Wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej jest
procesem złożonym, którego realizacja odbywa się
na etapie projektowania konstrukcji , jak również
wykonawstwa. Wspólnie z projektantami konstrukcji ustalony zostaje przebieg przerw technologicznych i skurczowych oraz wszelkich innych
niezbędnych szczegółów.
Przed przystąpieniem do realizacji zadań związanych z wykonawstwem ustalany jest, szczególnie
ważny w oferowanej przez nas technologii, skład
mieszanki betonowej. Na etapie wykonawczym
montowane są wszystkie niezbędne akcesoria,
a następnie nadzorowany jest cały proces betonowania, zagęszczania oraz pielęgnacji betonu.
Wszelkie czynności realizowane są pod nadzorem
wykwalifikowanych Kierowników ds. Realizacji
oraz skoordynowane z Generalnym Wykonawcą
obiektu.
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1. Fugenblach VB - jako uszczelnienie przerwy roboczej w ścianach
fundamentowych
2. Fugenblach VB - jako uszczelnienie połączenia płyty
fundamentowej ze ścianami fundamentowymi
3. Profil rysująco - uszczelniający
4. Ściana fundamentowa
5. Płyta fundamentowa
6. 2 warstwy folii polietylenowej typ 200 - jako łożysko ślizgowe
7. Chudy beton - jako warstwa wyrównawcza

1. Taśma PVC uszczelniająca przerwę roboczą/skurczową
2. Taśma PVC uszczelniająca dylatację konstrukcyjną
3. Fubenblach VB - jako uszczelnienie połączenia płyty fundamentowej
ze ścianami fundamentowymi
4. Płyta fundamentowa
5. 2 warstwy folii polietylenowej typ 200 - jako łożysko ślizgowe
6. Chudy beton - jako wastwa wyrównawcza
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Wymogi stawiane elementom budowli
przejmujących funkcję bariery przeciwwodnej
Ze względu na różnorodne funkcje konstrukcyjne można wyodrębnić następujące podstawowe
elementy budowli stanowiące barierę przeciwwodną:

▶▶
▶▶
▶▶

Płyty fundamentowe
Zewnętrzne ściany fundamentowe
Stropy tarasów zielonych

Ideą „białej wanny” jest stworzenie przez powyższe
elementy spójnej całości, która nie wymaga
już dodatkowych uszczelnień, a funkcja izolacji
przeciwwodnej zostanie przeniesiona na konstrukcję obiektu.
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Główne materiały stosowane w naszych
rozwiązaniach
Taśmy PVC

▶▶
▶▶
▶▶

Stosowane do uszczelnienia wszystkich dylatacji ruchowych i przerw skurczowych w płytach
i ścianach fundamentowych. W zależności od
rodzaju konstrukcji i miejsca wbudowania stosowane są taśmy z profilem kompensacyjnym
lub bez.
Zgrzewane, wulkanizowane lub klejone
Stosowane w przerwach w betonowaniu oraz
w dylatacjach konstrukcyjnych

Rury PVC

▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

Rury PVC powodują precyzyjne powstawanie rysy w planowanym miejscu, wywołane
osłabieniem przekroju z jednoczesnym zachowaniem szczelności przegrody.
Dzięki rurom PVC można betonować dowolnie
długie odcinki ścian.
Usztywniająca rura z twardego PVC sprawia, że dla uzyskania stabilności montażowej
elementu potrzebne są tylko nieliczne strzemiona podpierające.
Profile uszczelniające dochodzą do szczytu ściany, a przy zalewaniu ścian fundamentowych
zostają w całości zabetonowane.
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1.
2.
3.

Profil rysująco uszczelniający w ścianie fundamentowej
Ściana żelbetowa
Fugenblach VB

Blacha Fugenblech VB

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
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Stosowana głównie w przerwach roboczych na
połączeniu konstrukcji płyty fundamentowej
i ścian fundamentowych, na połączeniu ścian
fundamentowych ze stropami pośrednimi, na
połączeniu ścian fundamentowych ze stropami
w poziomie 0 i inne.
Pokryta specjalną aktywną powłoką, która
wspomaga spiekanie się betonu.
Prosty i szybki montaż na zbrojeniu, bez konieczności wykonywania specjalnych podwyższeń.
Łączone specjalnymi klamrami spinającymi.
Może być stosowana jako blacha wciskana
w świeży beton, bez potrzeby montowania
dodatkowych klamr stabilizujących.
Brak ograniczeń wynikających z panujących
warunków atmosferycznych.

Taśmy pęczniejące Quellgummi

▶▶
▶▶
▶▶

Mogą być stosowane w przerwach roboczych
i dylatacjach
Zdolność pęcznienia do ponad 400 %
Nieskończona ilość cykli pęcznienia

Węże iniekcyjne

▶▶
▶▶

Najczęściej stosowane przy uszczelnianiu
połączeń płyt ze ścianą szczelinową
Wypełniane żywicą, która przedostaje się do
szczeliny roboczej i jednocześnie uszczelnia
wszystkie występujące w danym miejscu rysy
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Blachy trapezowe

▶▶
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Montowane w miejscach wyznaczonych przerwami skurczowymi pełnią dwie funkcje:
Wymuszają powstanie przerwy skurczowej
w płycie fundamentowej lub płycie stropowej
Z uwagi na kształt tworzą okuty zamek
zapobiegający klawiszowaniu sąsiadujących
w tym miejscu części płyty.

▶▶
▶▶

Wymagania dotyczące płyty
fundamentowej:
9
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▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Grubość płyty fundamentowej powinna wynosić
min. 30 cm
Zbrojenie konstrukcji powinno być zaprojektowane na rysę nie przekraczającą 0,3 mm
Minimalny stopień zbrojenia ze względu na
skurcz powinien wynosić 3,5 cm2/m w każdym
kierunku górą i dołem
W przypadku zwykłych ścian fundamentowych
maksymalna powierzchnia działki roboczej
wynosi 625 m2 (maksymalna długość jednego
boku 25 m, stosunek boków nie większy niż 2,5:1)
W przypadku ścian szczelinowych maksymalna powierzchnia działki roboczej wynosi
400 m2 (maksymalna długość jednego boku 20
m, stosunek boków nie większy niż 2,5:1)
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▶▶

▶▶

Kable, studnie odwadniające i wszelkie inne
przejścia przez całą grubość płyty fundamentowej powinny zostać zabezpieczone specjalnymi
kołnierzami izolującymi odpowiednio związanymi z betonem. Jeśli w płycie prowadzone są
rury, przewody itp. każdy z tych elementów musi
być otoczony odpowiednią grubością betonu
wynoszącą min. 20 cm.
Wymagane jest dozbrojenie w narożnikach
przegłębień w płycie i w narożnikach płyty górą
i dołem po 5 prętów Ø12, l=1,5 m, co 10 cm. Jeżeli
otulina zbrojenia przekracza maksymalną wartość
tj. 50 mm należy zastosować siatkę przeciwskurczową ( siatka z prętów ø 8 o bokach 15/15 cm).
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Wymagania dotyczące ścian
fundamentowych:

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
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Grubość ścian powinna wynosić min. 24 cm
(w niektórych przypadkach 20 cm)
Wymagana ilość zbrojenia to 3,5 cm2/m2
horyzontalnie wewnątrz i zewnętrz
Wszelkie
prostokątne
otwory
powinny
zostać dozbrojone przeciwkarbowo.
Przejścia rur i kabli przez ściany fundamentowe
powinny zostać wykonane w wersji wodoszczelnej z zastosowaniem kołnierzy uszczelniających.
Wszystkie elementy osłonowe dla kotew
ściągów szalunkowych należy wykonać w wersji
wodoszczelnej.
Rozszalowanie ścian fundamentowych powinno
być wykonane dopiero, gdy beton wystarczająco stwardnieje aby przenieść naprężenia, którym
zostanie poddany po tej czynności, bez

nadmiernego odkształcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunków bezpieczeństwa.
Okres pozostawienia ścian w szalunkach to
72 godziny od uformowania. Wcześniejsze
rozszalowanie ścian uzależnione jest od warunków
zewnętrznych (temperatura otoczenia, nasłonecznienie, wiatr) i składu mieszanki betonowej.

Wymagania dotyczące płyt
stropowych:

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

W p r z y p ad k u stro pów ma ksy malna
powierzchnia działki roboczej wynosi 400 m2
(maksymalna długość boku 20 m, stosunek boków nie większy niż 2,5:1)
Minimalna grubość monolitycznej płyty stropowej wynosi 20 cm. W przypadku elementów
wykonywanych na prefabrykatach grubość
nadbetonu powinna wynosić minimum 18 cm.
Wymagana minimalna ilość zbrojenia to
3,5 cm2/m krzyżowo w każdym kierunku górą
i dołem
Wymagane jest dozbrojenie w narożnikach płyty stropowej górą i dołem po 5 prętów Ø12, l=1,5 m, co 10 cm. Jeżeli otulina
zbrojenia przekracza maksymalną wartość tj.
50 mm należy zastosować siatkę przeciw
skurczową ( siatka z prętów ø 8 o bokach
15/15 cm).
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Wytyczne budowlane

Realizacja obiektu w technolgoii betonu wodoszczelnego wymaga szczególnej uwagi i dokładnści wykonania. Na efekt końcowy ma wpływ jakość
betonu, sposób wykonywania robót oraz końcowa
pielęgnacja betonu.

Beton

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶
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Skład mieszanki betonowej ustalany jest
indywidualnie dla każdego elementu i nie jest
dozwolone wprowadzanie w niej jakichkolwiek
zmian. Beton użyty do realizacji zadania musi
spełniać wymagania wg PN – EN 206-1. Konsystencja betonu musi spełniać wymagania
określone w recepturze betonu.
W przypadku konieczności zmiany właściwości
betonu stosuje się domieszki plastyfikujące. Ilość
domieszek zostaje doświadczalnie określona
podczas przeprowadzania próby opóźnieniowej.
Betonowanie płyty fundamentowej odbywa
się warstwowo. Mieszankę betonową należy zagęszczać starannie przy użyciu wibratorów pogrążalnych, szczególnie dokładnie
wibrować beton w miejscach łączenia betonu
nowego ze „starym’’ (poprzednio ułożonym)
w strefie występowania taśm dylatacyjnych,
przejść szczelnych itp. Niedopuszczalne jest powstanie „raków’’, „zimnych spoin” oraz niedowibrowań.
Przy betonowaniu spełnione muszą być warunki dopuszczające realizację robót betoniarskich
takie jak odpowienia temperatura powietrza
(w nocy nie niższa niż -5ºC, a w dzień nieprzekraczająca +30ºC), czyste zbrojenie oraz czyste
szalunki. Przy zastosowaniu nagrzewu dopuszcza
się realizację robót betoniarskich w temperaturze
powietrza nie niższej niż -8ºC.

Pielęgnacja betonu

▶▶

Bardzo
ważnym
czynnikiem
wpływającym na jakość wykonanej konstrukcji jest
pielęgnacja świeżo zabetonowanego elementu.
Najlepszym i najczęstszym sposobem pielęgnacji poziomych i pionowych powierzchni jest
zalanie ich wodą lub przykrycie folią (pielęgnacja
przez min. 72 h). W warunkach zimowych ważne
jest aby zamiast polewania wodą stosować inne
rozwiązania zamienne np. okrywanie plandekami, geowłókniną, stosowanie elektronagrzewów
itp.
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Zakończenie

Opisane powyżej systemy oraz elementy stanowią podstawę oraz zakres działania firmy INJECT
GROUP. Pod uwagę należy wziąć fakt, iż każdy
realizowany obiekt składa się z indywidualnych
i stworzonych dla niego rozwiązań, a tym samym
przedstawiony system izolacji bezpowłokowej musi
zostać do nich w prawidłowy sposób dostosowany.
W porównaniu do tradycyjnych metod technologia
„białej wanny” niesie za sobą wiele korzyści. Daje
możliwość osiągnięcia trwałej szczelności, a także
ma wiele zalet praktycznych, które przemawiają
za jej stosowaniem, tj:

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
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Roboty związane z uszczelnieniem mogą
być realizowane niezależnie od warunków
atmosferycznych.
Beton spełnią jednocześnie funkcję nośną
oraz uszczelniającą obiekt.
Kształtowanie bryły obiektu jest swobodne
– brak uciążliwości w układaniu powłok na
obiektach o skomplikowanej geometrii.
Skrócenie czasu realizacji, ponieważ zakończenie betonowania zazwyczaj oznacza
zakończenie prac uszczelniających.
Wraz z upływem czasu wzrasta wodoszczelność obiektu - hydroizolacje bezpowłokowe
„nie starzeją się”.
Brak skomplikowanych warstw ochronnych,
brak konieczności konserwacji w dłuższej
perspektywie czasu
Gotowe elementy konstrukcyjne mogą
służyć jako miejsca składowe materiałów.
Ewentualne nieszczelności są łatwe do
zlokalizowania, gdyż przeciek może wystąpić
tylko w miejscu powstania rysy. Ewentualne
doszczelnienia można wykonać z wnętrza
budynku bez konieczności rozkopywania
terenu wokół obiektu.

Należy pamiętać, że podejmując się wykonania
hydroizolacji bezpowłokowej INJECT GROUP
udziela gwarancji na szczelność konstrukcji i jest
jedynym podmiotem za to odpowiadającym.
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WEBAC
Hydrolizacje, żywice iniekcyjne i osprzęt
Uszczelniające żywice
poliuretanowe

Są to 2-składnikowa żywica iniekcyjna na bazie poliuretanów (PU) do zamykania, uszczelniania oraz wypełniania rys i pustek o ograniczonej
rozszerzalności. Można je stosować w środowisku
suchym, wilgotnym oraz rys wypełnionych wodą
bezciśnieniowo. Przeznaczone są do uszczelniania rys i spękań elementów budowlanych.
Służą one również jako izolacja pozioma przeciw
kapilarnemu podciąganiu wilgoci w budowlach
betonowych, z cegły, kamienia naturalnego,
tłuczonego oraz struktury mieszanej.
Produkt stosuje się również do iniekcji przez węże
iniekcyjne przy uszczelnieniach przerw roboczych.
Materiały posiadają dobra penetracja i elastyczność,
niską lepkość (od 45 do 110 mPa∙s) oraz wygodny
czas przerabiania (od 20 do 90 min).

Naprawy konstrukcyjne,
iniekcje „siłowe”

▶▶

Epoksydowe żywice iniekcyjne. Nowe żywice poliuretanowe
Dla uciąglenia zarysowań i spękań w sposób
przenoszący naprężenia stosowano dotychczas żywice epoksydowe (WEBAC 4110, WEBAC
4120; WEBAC 4170). Nowe produkty – poliuretanowe żywice iniekcyjne (WEBAC 1610 i 1660),
o właściwościach żywic konstrukcjach, istotnie
poszerzają możliwość bezpiecznych zastosowań
w trudnych warunkach wilgotnościowych i temperaturowych.

Pompy iniekcyjne, Iniektory
i osprzęt

Specjalistyczne rozwiązania do indywidualnych potrzeb. Dla wykonywania uszczelnień
iniekcyjnych możliwe jest stosowanie prostych,
ręcznych pras iniekcyjnych, standardowych
1-komponentowych, membranowych i tłokowych pomp iniekcyjnych oraz bardziej zaawansowanych dwukomponentowych, pomp tłokowych
pneumatycznych. Stosuje się iniektory śrubowe,
z metalowym korpusem i sprężanym elementem
gumowym o średnicach 8, 10 lub 13 mm.
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Nowością są iniektory„jednodniowe” z podwójnym
zaworem zwrotnym. Przy iniekcjach kurtynowych
stosuje się lance iniekcyjne. Specjalistyczny osprzęt
czyni prace iniekcyjne bezpiecznymi, przewidywalnymi i ekonomicznymi

Uszczelnienia powierzchniowe

▶▶
Żele akrylowe

▶▶

Żel akrylowy stosuje się do uszczelniania kurtynowego, bez konieczności odkopywania
budynku. Żelami wykonuje się izolację przed
wilgocią i wodą napierającą od zewnątrz, obiektów częściowo lub w całości pokrytych ziemią
(budowle tunelowe, szyby, kanały, murowane przyczółki i skrzydła budowli mostowych,
budynki częściowo podpiwniczone). Produkt
może być również stosowany do uszczelnień
pracujących dylatacji w budowlach poniżej
poziomu gruntu, a także wewnątrz struktury
budowlanej, umożliwiając tworzenie przepony
poziomej. Żele charakteryzują się regulowanym
czasem reakcji (od 35 sekund do 13 minut) oraz
dużą elastycznością (WEBAC 240) i odpornością
na wysychanie (WEBAC 240 Bseal I). Dyfuzyjne powłoki bitumiczno-akrylowe Uszczelnienie
fundamentów i elementów

Dyfuzyjne
powłoki
bitumiczno-akrylowe
Uszczelnienie fundamentów i elementów
konstrukcji przykrytych gruntem nadal jest podstawowym czynnikiem gwarantującym trwałe
i bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego. Specjalistyczne produkty WEBAC- w tym
dyspersja bitumiczno-akrylowa WEBAC 5611, jest
znakomitym produktem spełanijącym najdalej idące wymogi nowoczesnej hydroizloacji.
Cechują ją: ekstremalna elastyczność (160%
rozciągnięcia przy zerwaniu), niepalność,
dyfuzyjność, odporność chemiczna, przyczepność do wielu podłoży budowlanych (możliwość
stosowania na podłoża suche i wilgotne). Niskie
zużycie materiału – warstwa 1mm wytrzymuje
7 bar (70 metrów słupa wody) wody napierającej oraz do 3 bar (30 metrów słupa wody) parcia
negatywnego. Materiał jest odporny na media
o pH > 7, znakomicie nadaje się zatem do
uszczelnień zbiorników p. poż., szamb, gnojowic,
oczyszczalni ścieków.
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Wąż iniekcyjny WEBAC Typ AB

▶▶
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Węże iniekcyjne w połączeniu z żywicami
iniekcyjnymi tworzą łatwy w stosowaniu,
skuteczny system uszczelniający przerwy
robocze w budownictwie. Do uszczelniania
połączeń elementów położonych poniżej poziomu gruntu, stale lub okresowo obciążonych
wodami gruntowymi, stokowymi lub powierzchniowymi, wodą pod ciśnieniem. Służą również
do siłowego łączenia elementów budowlanych.
Wąż iniekcyjny Typ AB jest jednowarstwowym
perforowanym przewodem z tworzywa sztucznego (PCV) – bez otuliny zabezpieczającej,
z otworami umożliwiającymi rozprzestrzeniania
się środka iniekcyjnego w procesie iniekcyjnego,
ciśnieniowego uszczelniania przerw roboczych.
Geometria otworów (szczelin) w formie stożka,
szerszego od środka i tylko śladowo zaznaczającego się na zewnętrznej ściance przewodu,
zapobiegają przedostawaniu się wody lub
mleczka cementowego do środka węża podczas
betonowania.
Prace iniekcyjne winny być rozpoczynane nie
wcześniej niż 4-6 tygodni po wykonaniu prac
betonowych, gdy zaistnieją już zjawiska związane ze skurczem betonu i osiadaniem konstrukcji.

Trwałe i szybkie uszczelnianie dylatacji betonów wodoszczelnych
za pomocą płynnych tworzyw sztucznych Triflex

Trwałe i szybkie uszczelnianie dylatacji betonów wodoszczelnych za pomocą płynnych
tworzyw sztucznych Triflex

Korzystaj z naszych rozwiązań systemowych
Korzystaj z naszych rozwiązań systemowych
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie
opracowywania, rozwoju oraz kompleksowego doradztwa i
zastosowania wysokiej jakości uszczelnień i powłok z płynnych
tworzyw sztucznych wykorzystywanych w budowie dachów
płaskich, balkonów, parkingów oraz rozmaitych projektów
specjalnych. Uszczelnienia dylatacji betonów wodoszczelnych
muszą być elastyczne i trwale odporne na przemieszczenia
konstrukcji, zapewniać wodoszczelność oraz nie pozwalać na
podmakanie. Zbrojony na całej powierzchni system Triflex JWS na
bazie polimetakrylanu metylu ( PMMA ) jest w pełni odporny na
obciążenia termiczne, chemiczne oraz mechaniczne.

Warstwa ochronna

Dylatacja ruchoma
Detal

Budowlana taśma samoprzylepna
Triflex Steinklebeband, szer. 10 cm
Taśma wzmacniająca Triflex Trägerband,
przyklejona masą szpachlową Triflex
Cryl Spachtel
Sznur okrągły
Wylewka z Triflex ProTect/
Triflex ProDetail

min. 10 cm
2 cm

Zalety systemu:
¢ Dynamiczne pokrywanie pęknięć
¢ Pełna funkcjonalność już po 1 godzinie
¢ Przyczepność do podłoża na całej powierzchni
( zabezpiecza przed podmakaniem )
¢ Uszczelnienie bez szwów i przerw
¢ Najwyższa klasyfikacja europejska według ETAG 005
( europejskie zasady dotyczące uszczelnień
z płynnych tworzyw sztucznych )

min. 3 cm

Masa uszczelniająca
Taśma budowlana
Podkład gruntujący
Podłoże

min. 10 cm

ok. 35 cm

2 cm

Podkład gruntujący

Budowa systemu – Detal
Warstwa ochronna:

Triflex ProTect/Triflex ProDetail,
zbrojony włókniną
Triflex Spezialvlies

Uszczelnienie spoiny:

Triflex ProTect/Triflex ProDetail,
zbrojony włókniną
Triflex Spezialvlies
Podkład gruntujący

Podłoże

22 548 01 56 | info@triflex.pl | www.triflex.pl
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Notatki:
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