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K100 schwarz, braun / K100 czarna, bràzowa

Uszczelnienie budowlane po stronie
pozytywnej

Zgodne z DIN 11 622-2
Modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna masa uszczelniajàca do skutecznego i trwa∏ego uszczelniania
przed wilgocià gruntu i wodà pod ciÊnieniem obsypanych ziemià cz´Êci budowli.

Obszary stosowania
Do uszczelniania piwnic, fundamentów i zbiorników przed wilgocià gruntu i wodà pod ciÊnieniem. HEY'DI K100 stosuje si´
do wykonywania elastycznych, trwa∏ych uszczelnieƒ na pod∏o˝ach noÊnych z betonu, betonu komórkowego, tynku i muru.
Równie˝ jako pow∏ok´ ochronnà, a rozcieƒczonà z wodà jako pod∏o˝e adhezyjne. Uszczelnienie nale˝y wykonaç po stronie
zwróconej do wody. K100 nadaje si´ równie˝ do uszczelniania piwnic budynków nowych. Zalecamy tutaj najpierw naniesienie
pow∏oki z zaprawy szarej HEY'DI K 11 lub HEY'DI K 11 Flex. Preparat mo˝na wykorzystaç równie˝ jako podk∏ad dla uszczelnieƒ
HEY'DI SK 2000 Dichtungsbahnen na lekko wilgotnych lub bardzo ch∏onnych pod∏o˝ach oraz jako pow∏ok´ ochronnà dla betonu
w zbiornikach gnojowicy i odpadów p∏ynnych zgodnie z DIN 11 622-2.

W∏asnoÊci
K100 jest jednosk∏adnikowà, nie zawierajàcà rozpuszczalnika i wype∏niaczy masà uszczelniajàcà na bazie lateksowo-bitumicznej.
Dzi´ki w∏asnoÊciom tiksotropowym K100 mo˝na nak∏adaç p´dzlem, wa∏kiem lub natryskiwaç na powierzchniach pionowych.
K100 wysycha, tworzàc bardzo elastycznà pow∏ok´ w rodzaju folii, bez szwów. Po ca∏kowitym wyschni´ciu pow∏oka jest
elastyczna, wodoszczelna i odporna na wyst´pujàce w naturze substancje agresywne dla betonu (gnojowica, odpady p∏ynne).

Dane techniczne

G´stoÊç: ok. 1 g/ml
ZawartoÊç substancji sta∏ych: ok. 60%
LepkoÊç: ok. 7000 mPa·s

Przygotowanie pod∏o˝a
Pod∏o˝e musi byç mocne, noÊne, czyste i równe oraz wolne od gniazd piasku, jam skurczowych, rozst´pujàcych si´ p´kni´ç
lub gratu. Na powierzchni nie mogà znajdowaç si´ pozosta∏oÊci oleju, t∏uszczu, kurzu oraz innych Êrodków antyadhezyjnych.
Równe powierzchnie murowane nale˝y szczelnie zafugowaç. Nierówne powierzchnie murowane z licznymi wyst´pami
lub pustymi przestrzeniami nale˝y najpierw wyrównaç zaprawà z cementu trasowego HEY'DI Trasszementmörtel. Kraw´dzie
oraz ∏àczenia mi´dzy sufitem a Êcianà (fasety, d∏ugoÊç min. 4 cm) zaokràgliç. Wyoblenia w obszarze Êciany/podwaliny wykonaç
co najmniej 24 godziny przed rozpocz´ciem prac zaprawà HEY'DI Sperrmörtel.
K100 mo˝na nanosiç równie˝ na pod∏o˝u lekko wilgotnym, miejsca mokre nale˝y osuszyç, a stojàcà wod´ usunàç. K100
nie mo˝na nanosiç na powierzchnie stale mokre, poniewa˝ w takich miejscach nie jest zapewnione ca∏kowite wyschni´cie
zaprawy.
Na powierzchnie ch∏onne nanieÊç jako Êrodek adhezyjny warstw´ wst´pnà z K100, rozcieƒczonej z wodà w stosunku 1 do 1.
Po przesuszeniu warstwy podk∏adowej na∏o˝yç warstw´ zasadniczà. Stare warstwy bitumiczne wymagajà odr´bnego przygotowania.

Uszczelniaç  Naprawiaç  Zabezpieczaç



Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za 
efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i nieza-
leżnych od nas warunków magazynowania i użycia.  Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców 
technicznych i handlowych. Zaleca się  przeprowadzanie własnych prób.
W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.                                      Wydano: 02.2005
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Sposób u˝ycia
K100 jest gotowà do u˝ytku masà, którà mo˝na stosowaç, pobierajàc bezpoÊrednio z pojemnika. Mas´ nak∏ada si´ równomiernie
wa∏kiem, szczotkà lub odpowiednià natryskarkà w dwóch do trzech warstwach. Zu˝ycie wynosi oko∏o 500 g na warstw´. Ka˝da
warstwa musi ca∏kowicie wyschnàç (po przesuni´ciu zwil˝onym palcem po pow∏oce palec nie mo˝e si´ zabarwiç). W celu lepszej
kontroli naniesionych warstw zaleca si´ naprzemienne stosowanie K100 czarnej i K100 bràzowej. Temperatura powietrza oraz
elementów budowlanych mo˝e wahaç si´ w czasie pracy i schni´cia mi´dzy +5°C a maksymalnie +35°C. Nale˝y unikaç
bezpoÊredniego nas∏onecznienia.
W czasie pracy oraz schni´cia na warstw´ uszczelnienia nie mo˝e padaç deszcz. W przypadku zagro˝enia opadami atmosferycznymi
spryskaç Êwie˝à warstw´ K100 preparatem HEY'DI Regenschutz. Prosz´ przestrzegaç instrukcji technicznej HEY'DI Regenschutz.
W obszarach zagro˝onych p´kni´ciami (naro˝a Êcian, zakoƒczenie Êciany i pod∏ogi, przepusty rurowe itd.) oraz przy uszczelnianiu
przed napierajàcà pod ciÊnieniem wodà nale˝y w∏o˝yç w pow∏ok´ taÊm´ HEY'DI K 100 Gewebeband.
K100 nie nadaje si´ do uszczelniania szczelin dylatacyjnych. Szczeliny te muszà byç wymierzone i wykonane zgodnie z istniejàcymi
przepisami. Ârodki do uszczelniania fug, majàce kontakt z warstwami K100, muszà charakteryzowaç si´ tolerancjà bitumu.
P∏yty ochronne, drena˝owe i izolacyjne albo stawia si´ przed wysuszonà warstwà uszczelnienia, albo nanosi na nie punktowo
ulepszonà tworzywem sztucznym HEY'DI Dickbeschichtung i przyciska je do wyschni´tej warstwy uszczelnienia. Prze∏o˝enie
w∏ókninà jest konieczne wtedy, gdy warstwy ochronne mogà ruszaç si´ lub odkszta∏caç.

Wskazówki dotyczàce kolejnych prac
Przed kolejnymi pracami warstwy K100 muszà byç ca∏kowicie wyschni´te. Jest to warunek dla osiàgni´cia ostatecznej skutecznoÊci
uszczelnienia oraz mechanicznej wytrzyma∏oÊci. Jako ochron´ warstw uszczelniajàcych stosuje si´ p∏yty ochronne, drena˝owe
lub izolacyjne. Nale˝y jednak pami´taç, i˝ nie mogà wyst´powaç obcià˝enia punktowe i liniowe. Przed na∏o˝eniem na warstw´
K100 kolejnych produktów, nale˝y wykonaç test wzajemnej tolerancji. Równie˝ po wyschni´ciu warstwy nale˝y unikaç obcià˝enia
wodà od strony pod∏o˝a (dzia∏anie negatywne).

Czyszczenie narz´dzi
Narz´dzia oraz miejsca zabrudzone czyÊciç natychmiast wodà. Zaschni´te resztki usuwaç zmywaczem HEY'DI Epoxan Reiniger.

Zu˝ycie
Uszczelnienie przed wilgocià gruntu: 2 warstwy - ok. 1,0 kg/m2
Uszczelnienie przed przenikajàcà wodà: 3 warstwy - ok. 1,5 kg/m2

Przechowywanie
W miejscu ch∏odnym i suchym. Wra˝liwy na dzia∏anie mrozu.

Opakowanie
Wiadro z tworzywa sztucznego 10 kg,
pojemnik z tworzywa sztucznego 25 kg

Atesty
Atesty na ˝àdanie

Uwagi
GISCODE BBP 10
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