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ZAPRAWA CEMENTOWA DO WODOCHRONNEGO I PRZECIWWILGOCIOWEGO 
USZCZELNIANIA MURÓW ORAZ WSZYSTKICH NIEODKSZTAŁCALNYCH 
PODŁOŻY MINERALNYCH, KONSTRUKCJI BETONOWYCH, W TYM ZBIORNIKÓW 
NA WODĘ PITNĄ.

■ wodoszczelna
■ paroprzepuszczalna
■ o doskonałej przyczepności do podłoża
■ o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
■ odporna na parcie wody pozytywne i negatywne
■ przeznaczona do kontaktu z wodą pitną
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ZAKRES STOSOWANIA
■ Wykonanie izolacji podziemnych części budowli narażonych na działanie wód gruntowych 
 pod ciśnieniem pozytywnym oraz negatywnym do 1 atmosfery. 
■ Wykonanie wewnątrz budynków uszczelnienia przeciwko wilgoci wnikającej z zewnątrz.
■ Wykonanie warstwy wygładzającej i uszczelniającej w starym i nowym budownictwie, 
 w obszarze gruntu, cokołów, zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic, garaży, ścian 
 szczelinowych, murów ochronnych, szybów wind.
■ Wykonanie warstwy uszczelniającej i wyrównującej pod hydroizolacje bitumiczne. 

GDZIE?
■ Na ściany piwnic
■ Na powierzchnie studni i studzienek,
■ Na powierzchnie murów betonowych, z cegieł, bloczków betonowych, z betonu
 komórkowego oraz cegły silikatowej,
■ Na nieodkształcalne powierzchnie betonowe, 
■ Zbiorniki do magazynowania wody, również pitnej.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
PLANISEAL 88 to jednoskładnikowa, sucha mieszanka cementu, wyselekcjonowanych 
kruszyw oraz specjalnych żywic syntetycznych, która po zmieszaniu z wodą tworzy zaprawę 
łatwą w aplikacji dzięki płynnej konsystencji. Jej doskonała przyczepność do podłoża oraz 
wysoka wytrzymałość mechaniczna (C25) sprawiają, że PLANISEAL 88 stanowi trwałe 
uszczelnienie budowli i elementów budowlanych. 

PLANISEAL 88 do doskonałe rozwiązanie do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego 
uszczelniania nieodkształcalnych i niezasolonych podłoży mineralnych. Łatwość w aplikacji 
produktu przy użyciu pędzla, pacy lub natrysku pozwala na proste i szybkie uzyskanie 
całkowitej wodoszczelności, nawet przy występowaniu niewielkiego ciśnienia ujemnego. 
Odporność na pozytywne parcie wody oraz na negatywne do 1 atmosfery umożliwia 
stosowanie PLANISEAL 88 również w zbiornikach, w których na stałe magazynowana jest 
woda pitna. 

ZUŻYCIE 
Ok. 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.
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MAKSYMALNY CZAS
UŻYTKOWANIA

DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

DO APLIKACJI RĘCZNEJ
I MECHANICZNEJ

TEMPERATURA
STOSOWANIA

+35°C

+5°C

5,25-5,75 l

do 60 min

ODPORNOŚĆ NA
ZMIANY TERMICZNE

-30°C

+90°C


