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System hydroizolacji fundamentu
 

Od stanu fundamentów zależy stabilność i kondycja całego budynku. Dlatego tak ważne jest pra-
widłowe i skuteczne zabezpieczenie ich przed wodą i wilgocią z gruntu. Pozwoli ono uniknąć 
degradacji elementów konstrukcyjnych w wyniku penetracji wody i przyczyni się do utrzymania 
zdrowego mikroklimatu wewnątrz budynku i prawidłowej izolacyjności cieplnej przegrody.
Firma Bostik dostarcza kompletny zestaw rozwiązań – począwszy od przygotowania podłoża po 
produkty tworzące skuteczną pionową izolację zewnętrzną budynku. Obok popularnej hydroizolacji 
bitumicznej możemy zaproponować również innowacyjne rozwiązanie hybrydowe.

System renowacji piwnicy
Brak izolacji poziomej lub jej uszkodzenie może skutkować wnikaniem wilgoci w ściany budynku, 
a w dalszej kolejności pojawieniem się pleśni i grzybów. Wraz z zawilgoceniem ściany pogarsza się 
również mikroklimat w pomieszczeniach oraz zwiększa się utrata ciepła. Przy długotrwałym, nieko-
rzystnym oddziaływaniu wilgoci dochodzi także do zniszczenia elementów konstrukcyjnych budynku.
W takiej sytuacji, szczególnie gdy nie ma możliwości dotarcia do ściany od zewnątrz, zastosować można 
system do renowacji piwnic Bostik. W skład systemu wchodzą produkty do iniekcji, środek do usuwania 
soli, szlamy uszczelniające oraz parodyfuzyjne tynki renowacyjne posiadające również certyfikat WTA.

SPERRMöRTEL / SPERRMöRTEL FEIN 
Uniwersalne zaprawy naprawcze do ścian i podłóg (grubo i drobnoziarnista).  Po utwardzeniu zaprawę 
można pokryć powłokami hydroizolacyjnymi.

Zastosowanie:
•	 do	naprawy	cokołów,	betonów	
•	 jako	tynk	w	wilgotnych	pomieszczeniach
•	 do	fugowania	murów	oraz	wypełniania	statycznych	pęknięć
•	 do	wykonywania	faset

+350C

+50C
24 h

12
mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

SPERRMöRTEL

30806193 szary 25 kg / worek 1 / 42 4026923601434

SPERRMöRTEL FEIN

30126390 szary 25 kg / worek 1 / 42 4026923601441

HAFTEMULSION-KONZENTRAT
Emulsja lateksowa do stosowania jako dodatek do zapraw, szlamów, tynków i jastrychów na bazie dys-
persji lateksowej. Nie zawiera wypełniaczy oraz rozpuszczalników. Poprawia obróbkę i przyczepność 
wspomnianych materiałów do podłoża.

Zastosowanie:
•	 warstwa	sczepna,	gwarantująca	pewne	związanie	podłoża	z	tynkiem,	jastrychem	itp.
•	 dodatek	do	zapraw	na	bazie	cementu,	a	także	do	zapraw	wyrównujących
•	 w	połączeniu	z	zaprawą	uszczelniającą	K	11	Schlämme	Grau	stanowi	barierę	przeciwsolną
•	 zwiększa	odporność	na	ścieranie	
•	 redukuje	utratę	wody	podczas	hydratacji	oraz	zapobiega	powstawaniu	wykwitów	wapiennych
•	 wzmacnia	powłoki	wapienne,	fugi	i	zaprawy	czyniąc	je	odpornymi	na	działanie	warunków	atmosfe-

rycznych oraz tarcie
•	 do	murów	licowych	i	tynków	zewnętrznych
•	 impregnat	do	zmurszałych	i	porowatych	powierzchni	zapraw,	tynków,	jastrychów

+250C

+150C
12

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30603668 biały 5 l / kanister 1 / 96 4026923600581

30605718 biały 10 l / kanister 1 / 60 4026923600574

Schematy rozwiązań systemowych

DOSZCZELNIENIE PIWNIC OD WEWNĄTRZ 
+ SYSTEM RENOWACYJNY (BRAK IZOLACJI POZIOMEJ) I

1.	 warstwa	neutralizująca	sole	ANTISULFAT	x	2

2.	 uzupełnienie	fug	oraz	wyrównanie	powierzchni	za	pomocą	
SPERRMÖRTEL	z	dodatkiem	HAFTEMULSION-KONZENTRAT

3.	 izolacja	odporna	na	negatywne	parcie	K	11	FLEX	SCHLÄMME	GRAU

4.	 obrzutka	pod	tynk	renowacyjny	SPRITZBEWURF

5.	 tynk	renowacyjny	SANIERPUTZ	WEISS	lub	SANIERPUTZ	WTA	o	grubości	
20	mm

6.	 wyoblenie	z	masy	SPERMÖRTEL	z	dodatkiem	HAFTEMULSION- 
-KONZENTRAT

7. mur

8. jastrych

9. otwory iniekcyjne – izolacja pozioma przeciw wilgoci kapilarnej – 
iniekcja	KIESEY	HORIZONTALSTOPP

Do	zalewania	otworów	po	iniekcji	użyć	preparatu	BOHRSCHLÄMME.

DOSZCZELNIENIE PIWNIC OD WEWNĄTRZ 
+ SYSTEM RENOWACYJNY (BRAK IZOLACJI POZIOMEJ) II

1.	 warstwa	neutralizująca	sole	ANTISULFAT	x	2

2.	 uzupełnienie	fug	oraz	wyrównanie	powierzchni	za	pomocą	
SPERRMÖRTEL	z	dodatkiem	HAFTEMULSION-KONZENTRAT

3.	 izolacja	odporna	na	negatywne	parcie	K	11	FLEX	SCHLÄMME

4.	 obrzutka	pod	tynk	renowacyjny	SPRITZBEWURF

5.	 tynk	renowacyjny	SANIERPUTZ	WEISS	lub	SANIERPUTZ	WTA	o	grubości	
20	mm

6.	 wyoblenie	z	masy	SPERMÖRTEL	z	dodatkiem	HAFTEMULSION- 
-KONZENTRAT

7. mur

8. jastrych

9. otwory iniekcyjne – izolacja pozioma przeciw wilgoci kapilarnej – iniekcja 
KIESEY	INJECTCREME

DOSZCZELNIENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ OD ZEWNĄTRZ

1.	 uszczelnienie	bitumiczne	DICKBESCHICHTUNG	2K+	lub	TURBOTEC	2K+

2.	 styropian	XPS	przyklejony	na	DICKBESCHICHTUNG	2K+

3.	 wyoblenie	z	masy	SPERRMÖRTEL	z	dodatkiem	HAFTEMULSION- 
-KONZENTRAT

4.	 uszczelnienie	mineralne	K	11	SCHLÄMME	GRAU

5. mur

SYSTEMY HYDROIZOLACJI FUNDAMENTóW 
I RENOWACJI PIWNIC

Hydroizolacje



TURBOTEC 2K+
Uniwersalna, wysoce elastyczna powłoka uszczelniająca do ścian zewnętrznych piwnic, cokołów, 
fundamentów, elementów betonowych, płyt podłogowych w nowych i starych obiektach. Nie 
zawiera bitumów oraz rozpuszczalników. Łączy cechy uszczelnienia elastycznego wykonanego 
przy pomocy szlamów uszczelniających oraz grubowarstwowej hydroizolacji bitumicznej (zarówno 
zewnętrznej,	jak	i	wewnętrznej,	na	powierzchni	ścian	i	podłóg).	Odporna	na	deszcz	już	po	2	godzinach,	
natomiast	pełne	obciążenie	już	po	16	godzinach.

Zastosowanie: 
•	 hydroizolacja	podłóg	i	ścian	przed	wilgocią	z	gleby	i	nieskumulowanymi	odciekami
•	 uszczelnienie	cokołów	budowlanych	przed	wodą	pod	ciśnieniem
•	 uszczelnienie	przeciw	wodzie	pod	ciśnieniem	od	wewnątrz
•	 uszczelnienie	powierzchni	łączenia	klinkieru	i	cegieł	licowych
•	 uszczelnienie	obszaru	łączenia	ściana-podłoga
•	 uszczelnienie	łączenia	płyty	gipsowo-kartonowej	z	systemem	dociepleń
•	 uszczelnienie	powierzchni	betonowych	na	styku	z	ziemią
•	 uszczelnienie	przepustów	i	połączeń	budowlanych
•	 uszczelnienie	na	łączeniu	płyt	podłogowych	i	ściennych
•	 uszczelnienie	oraz	naprawa	balkonów	i	tarasów
•	 hamowanie	procesu	karbonatyzacji	na	powierzchniach	betonowych
•	 mocowanie	obwodowych	płyt	izolacyjnych
•	 naprawa	starych	hydroizolacji	bitumicznych
•	 mostek	sczepny	dla	mineralnych	systemów	tynkarskich

+300C

+50C
16 h

9
mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30611015 szaro-niebieski 25 kg / wiadro 1 / 18 4008373128242

K 11 SCHLÄMME GRAU
Jednoskładnikowa,	mineralna	 zaprawa	 uszczelniająca.	 Tworzy	wodoszczelną	 powłokę	 zabezpie-
czającą przed wilgocią, wodami gruntowymi itp. Po pełnym utwardzeniu uszczelnienie staje się 
odporne na mróz i wodę morską. Nie powoduje korozji metali. Dodając do zaprawy emulsję latek-
sową	Haftemulsion-Konzentrat	 zwiększa	 się	 jej	 elastyczność	 i	 przyczepność,	 a	 zmniejsza	 ryzyko	
odparzenia zaprawy w wyniku wysokich temperatur w okresie letnim.

Zastosowanie:
•	 do	trwałego	uszczelnienia	przed	wilgocią	i	wodami	gruntowymi	(także	pod	ciśnieniem)	w	budyn-

kach obsypanych ziemią, piwnicach, podziemnych garażach, basenach
•	 możliwość	zastosowania	w	zbiornikach	z	wodą	pitną	(atest	PZH)
•	 do	wykonania	uszczelnienia	ciągłego	między	fundamentem	posadzki	piwnicy	a	murem

+300C

+50C
12

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30127741 szary 25 kg / worek 1 / 42 4026923600789

K100 SCHWARZ
Jednokomponentowa,	wolna	od	wypełniaczy	 i	rozpuszczalników	masa	na	bazie	emulsji	bitumiczno-
-lateksowej. Po całkowitym utwardzeniu jest elastyczna, wodoszczelna i odporna na występujące 
w naturze agresywne dla betonu substancje: płynne, odpady, gnojowice itp.

Zastosowanie:
•	 do	uszczelniania	piwnic,	fundamentów	i	zbiorników	przed	wilgocią	z	gruntu	i	wodą	pod	ciśnieniem
•	 do	wykonywania	elastycznych	i	trwałych	uszczelnień	na	podłożach	mineralnych
•	 dzięki	 właściwościom	 tiksotropowym	 może	 być	 nakładana	 pędzlem,	 wałkiem	 lub	 natryskiwana	

na powierzchnie pionowe
•	 sprawdzona	wg	normy	PN-B-24002:1997/AP1:2001

+350C

+50C
12

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30603669 czarny 10 kg / wiadro 1 / 44 4026923600710

30140861 czarny 25 kg / wiadro 1 / 18 4026923600727

KIESEY HORIZONTALSTOPP
Koncentrat	krzemianów	na	bazie	specjalnych	silikatów	i	dodatków	hydrofobizujących.	W	związku	z	ni-
ską lepkością koncentrat może wnikać w najmniejsze pory i kapilary materiału budowlanego. Po ze-
tknięciu z materiałem budowlanym tworzy żelową warstwę uszczelniającą, inicjując jednocześnie pro-
ces osuszania ściany. Warstwa ta z czasem ulega mineralizacji i dodatkowo wzmacnia materiał budow-
lany. Produkt nie jest agresywny dla stali zbrojeniowej. Nie zawiera rozpuszczalników oraz nie emituje 
szkodliwych dla środowiska oparów.

Zastosowanie:
•	 uszczelnienie	horyzontalne	przed	występującą	w	murze	wilgocią	metodą	nawiercania	otworów
•	 osusza	wilgotne	ściany	(jeden	z	elementów	prac	renowacyjnych)
•	 zapobiega	dalszemu	wnikaniu	wilgoci	i	zapewnia	niezawodne	i	długotrwałe	osuszenie	muru

+300C

+50C
12

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30126571 różowy 30 kg / kanister 1 / 16 4026923600888

KIESEY INJEKTCREME
Krem	hydrofobizujący	na	bazie	 silanu	 i	 siloksanu.	Dzięki	 niskiej	 lepkości	 koncentrat	może	wnikać	
w najmniejsze pory i kapilary materiału budowlanego, a dzięki kremowej konsystencji utrzymuje 
się w otworze. Po zetknięciu z wilgocią w materiale budowlanym tworzy warstwę uszczelniającą, 
rozpoczynając jednocześnie proces osuszania ściany. Iniekcja następuje poprzez jednorazową 
aplikację do jednorzędowo wywierconych otworów przy pomocy kartusza lub próżniowego 
pistoletu do fugowania. Nie jest agresywny dla stali zbrojeniowej.

Zastosowanie:
•	 tworzy	dodatkową,	poziomą	barierę	uszczelniającą	przeciw	występującej	w	murze	wilgoci
•	 uszczelnienie	szczególnie	w	sytuacji,	gdy	pierwotna	izolacja	horyzontalna	murów	przestała	być	

szczelna lub gdy budynek nie posiada uszczelnienia poziomego
•	 zapobiega	dalszemu	wnikaniu	wilgoci	i	zapewnia	niezawodne,	długotrwałe	osuszenie	muru

+250C

+50C
12

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30603509 biały 290 ml / kartusz 12 / 768 4026923603117

30821731 biały 10 kg / wiadro 1 / 30 -

DICKBESCHICHTUNG 2K+
Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa masa uszczelniająca na bazie emulsji bitumicznej z dodat-
kiem włókien. Łatwa w aplikacji przy użyciu szpachli. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży 
suchych i lekko wilgotnych. Po wyschnięciu jest elastyczna oraz odporna na działanie wód gruntowych. 
Dzięki dwuskładnikowej formule w krótkim czasie staje się odporna na wodę z gruntu oraz opady 
atmosferyczne. Uszczelnienie musi zostać wykonane od strony działania wody.

Zastosowanie:
•	 do	hydroizolacji	pionowej	podziemnych	części	budynków	(fundamenty,	piwnice,	przepusty	rurowe,	

garaże podziemne itp.)
•	 do	hydroizolacji	pozostałych	elementów	stykających	się	z	ziemią	(balkony,	tarasy)
•	 przy	ocieplaniu	podziemnych	części	budynków	do	połączeń	z	płytami	styropianowymi	lub	XPS
•	 maksymalna	głębokość	aplikacji	to	3	m
•	 mostkuje	rysy

+300C

+50C
12

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30603436 czarny 30 kg / wiadro 1 / 18 4026923604411

DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT
Dwuskładnikowa masa uszczelniająca na bazie emulsji bitumicznej z dodatkiem kulek polistyreno-
wych. Nie zawiera rozpuszczalników. Powłoka po wyschnięciu jest elastyczna oraz odporna na dzia-
łanie wód gruntowych.

Zastosowanie:
•	 do	 hydroizolacji	 elementów	 budowlanych	 stykających	 się	 z	 ziemią	 (piwnice,	 garaże	 podziemne,	

fundamenty, stropy, połączenia, przejścia rur, ściany oporowe, balkony i tarasy)
•	 do	aplikacji	pionowych	i	poziomych
•	 mostkuje	rysy

+300C

+50C
12

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30835830 czarny 30 l / wiadro 1 / 18 4026923605319

SK 3000 S DICHTUNGSBAHN
Samoprzylepna	(na	zimno)	membrana	hydroizolacyjna	o	szerokości	1	m	oraz	grubości	1,5	mm.	Trwale	
mostkuje	pęknięcia	wg	normy	DIN	18195	i	EN	13969,	DIN	V20000-202.	Służy	również	jako	membrana	
uszczelniająca	wg	normy	EN	17967.	Składa	się	ze	wzbogaconej	polimerami	warstwy	bitumicznej	oraz	
z	 krzyżowo	 laminowanej,	 wytrzymałej	 na	 rozdarcie	 folii	 z	 tworzywa	 sztucznego.	 Membrana	 jest	
samouszczelniająca przy niewielkich uszkodzeniach oraz łatwa do formowania. Odporna na wiele che-
mikaliów,	mróz	i	sól	oraz	warunkowo	na	promieniowanie	UV.	Po	aplikacji	uszczelnienie	jest	natychmiast	
wodoodporne i chroni przed deszczem.

Zastosowanie:
•	 do	uszczelniania	ścian	piwnic,	balkonów,	tarasów,	fundamentów,	betonowych	prefabrykatów	itp.
•	 chroni	przed	wilgocią	z	gruntu	i	nienapierającą	wodą
•	 do	zastosowania	również	jako	uszczelnienie	przeciw	wilgoci	podciąganej	kapilarnie	oraz	jako	paro-

izolacja w obszarze podłóg pod jastrychy
•	 odporna	na	radon

+150C

-50C
12

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30603664 czarny 20 mb / rolka 1 / 15 4026923601649

NOWOŚć

FLEX SCHLÄMME K 11
Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca o bardzo dobrej przyczepności do podłoży mine-
ralnych.	Szybko	obciążalna	i	odporna	na	działanie	wody	pod	ciśnieniem.	Mostkuje	niewielkie	rysy	i	pęk-
nięcia. Po pełnym utwardzeniu uszczelnienie jest odporne na mróz i wodę morską.

Zastosowanie:
•	 zabezpieczenie	ścian	i	murów	przed	działaniem	wody	i	wilgoci	(jako	uszczelnienie	po	stronie	nega-

tywnej i pozytywnej)
•	 uszczelnienie	konstrukcji	przy	wodzie	pod	ciśnieniem

+350C

+50C
12

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30127740 szary 15 kg / worek (składnik A) 1 / 64 4026923600734

30140590 szary 5 kg / kanister (składnik B) 1 / 60 4026923600741

ANTISULFAT
Antisulfat służy do naprawy wilgotnych, nasyconych solą murów. Wnikając głęboko w podłoże reaguje 
ze	znajdującymi	się	w	ścianach	solami	rozpuszczalnymi	w	wodzie.	Szkodliwe	dla	murów	sole	krystali-
zują się na powierzchni ściany, dzięki czemu są łatwe do usunięcia.

Zastosowanie:
•	 jako	 środek	do	 renowacji	murów	podczas	uszczelniania	 ścian	 (by	proces	wiązania	hydraulicznego	

w kolejnych powłokach nie został zakłócony przez szkodliwe sole)
•	 do	usuwania	cząsteczek	sadzy	ze	ścian	kominów

+250C

+50C
12

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30082580 bezbarwny 10 kg / kanister 1 / 60 4026923600017

BOHRLOCHSCHLÄMME
Mineralny,	 hydraulicznie	 wiążący	 środek	 krzemianowy	 do	 wypełniania	 ubytków,	 pustek	 i	 pęknięć	
w murze. Odporny na sól i mróz.

Zastosowanie:
•	 zaprawa	do	wszystkich	materiałów	mineralnych	(betonu,	kamienia	i	skał)
•	 do	wypełniania	odwiertów
•	 do	aktywacji	preparatu	Kiesey	Horizontalstopp
•	 do	stosowania	wewnątrz	i	na	zewnątrz	budynków

+300C

+50C
12

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30126380 szary 25 kg / worek 1 / 42 4026923600048

SPRITZBEWURF WTA
Uniwersalna	 obrzutka	 tynkarska	 stosowana	 jako	 podkład	 pod	 tynki	 mineralne.	 Charakteryzuje	 się	
doskonałą przyczepnością do podłoży mineralnych. Po wyschnięciu i związaniu  zaprawa jest odporna 
na mróz i sól drogową.

Zastosowanie:
•	 podkład	 i	 warstwa	 sczepna	 pod	 tynk	 Sanierputz	 WTA	 (lub	 inny	 tynk	 renowacyjny	 czy	 zaprawę	

cementowo-trasową)
•	 do	aplikacji	wewnątrz	i	na	zewnątrz	budynku

+300C

+50C
9

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30126440 szary 25 kg / worek 1 / 42 4026923603407

SANIERPUTZ WTA
Sanierputz	WTA	jest	uniwersalnym,	mineralnym	tynkiem	renowacyjnym	przeznaczonym	do	wilgot-
nych	 i	zasolonych	murów.	Można	go	aplikować	ręcznie	bądź	maszynowo.	Produkt	charakteryzuje	
się wysoką zdolnością do dyfuzji pary wodnej oraz niską absorpcją kapilarną. Dzięki drobnemu 
uziarnieniu tynk idealnie nadaje się do filcowania i wygładzania powierzchni ściennych z delikatną 
strukturą.

Zastosowanie:
•	 jako	warstwa	podkładowa	i	nawierzchniowa	wewnątrz	i	na	zewnątrz	budynków.
•	 w	 starych	 i	 nowych	 budynkach,	 a	 także	 w	 pomieszczeniach,	 gdzie	 występuje	 duża	 wilgotność	

(np. pralnie, prysznice)
•	 porowata	struktura	 reguluje	wilgoć	na	powierzchni	tynku,	dzięki	czemu	zapobiega	tworzeniu	się	

wilgoci kondensacyjnej, a na dalszym etapie również pleśni i grzybów
•	 chroni	przed	stratami	ciepła
•	 przy	niskim	lub	średnim	zasoleniu	może	być	stosowany	jako	tynk	jednowarstwowy
•	 przy	wysokim	zasoleniu	i	wilgotności	należy	zawsze	aplikować	w	dwóch	warstwach

+350C

+50C
9

mies.

Art. Nr Kolor Pojemność / Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze / Ilość na palecie Kod EAN

30603665 szary 25 kg / worek 1 / 42 4026923603421


