TARASY
NA GRUNCIE

KONSTRUKCJE
PODZIEMNE

PEWNOŚĆ USZCZELNIENIA

Plastimul 2K
Super
SZYBKOSCHNĄCA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, DWUSKŁADNIKOWA
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA TYPU CIĘŻKIEGO O WYSOKIEJ
ELASTYCZNOŚCI I NISKIM SKURCZU.
■ elastyczna
■ wysoce wydajna: wiaderko 22,9 kg to do 9 m² hydroizolacji przy grubości warstwy
3 mm lub 7 m² hydroizolacji przy grubości warstwy 4 mm
■ wczesna odporność na deszcz już po 4 godzinach
■ szybkoschnąca: możliwość zasypu fundamentów po około 2 dniach
■ wysoce odporna na wodę pod ciśnieniem
■ do stosowania w niskiej temperaturze

www.m ape i .pl

DO PODZIEMNYCH
CZĘŚCI BUDYNKU

Plastimul 2K
Super

3-4 mm
GRUBOŚĆ
WARSTWY

ZAKRES STOSOWANIA

■ Wykonywanie hydroizolacji powierzchni pionowych i poziomych elementów z betonu
i cegły, w nowym budownictwie i w obiektach już istniejących poddanych również
obciążeniom dynamicznym.
■ Wykonywanie hydroizolacji w niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności środowiska.
■ Wykonywanie hydroizolacji powierzchni w gruntach zawierających substancje agresywne.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
■
■
■
■
■

MROZOI WODOODPORNA

Zewnętrzna hydroizolacja fundamentów, piwnic, podziemnych garaży i zbiorników,
Zewnętrzna hydroizolacja ścian i płyt fundamentowych,
Uszczelnianie cokołów,
Hydroizolacja międzywarstwowa pod jastrychem na balkonach i na tarasach,
Przyklejanie płyt izolacji termicznej (EPS lub XPS), płyt ochronnych i drenażowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

PLASTIMUL 2K SUPER to szybkoschnąca, dwuskładnikowa hydroizolacja bitumiczna typu
ciężkiego, która zawiera wypełniacz z kuleczek polistyrenowych, dzięki czemu produkt
charakteryzuje się wysoką wydajnością, niskim skurczem, wysoką zdolnością
mostkowania pęknięć oraz dobrą elastycznością.

WODOSZCZELNA

PLASTIMUL 2K SUPER jest bezrozpuszczalnikowy i nie wydziela zapachu. Dzięki
tiksotropowej konsystencji jest łatwy do nanoszenia na powierzchnie poziome
i pionowe przy użyciu pacy płaskiej lub zębatej, natryskowo przy użyciu pompy
perystaltycznej.
PLASTIMUL 2K SUPER to idealne rozwiązanie na wykonanie szybkich prac hydroizolacyjnych.
Już po 4 godzinach od momentu aplikacji może mieć kontakt z deszczem. Całkowity czas
schnięcia hydroizolacji daje możliwość zasypania fundamentów już po 2 dniach.
Dodatkowo PLASTIMUL 2K SUPER jest odporny na działanie agresywnych substancji
obecnych w gruncie oraz stanowi barierę przeciwko wnikaniu gazu radon.
PLASTIMUL 2K SUPER to również produkt do montażu paneli izolacji termicznej, które mogą
być przyklejane punktowo w 5-8 miejscach na każdy m² lub całą powierzchnią paneli.

ZUŻYCIE

Ok. 0,8 kg/m² na 1 mm grubości warstwy produktu.

OCHRONA
PRZED RADONEM

DO APLIKACJI RĘCZNEJ
I MECHANICZNEJ

+30°C
+5°C

TEMPERATURA
STOSOWANIA

