
Instrukcja techniczna

COMBIFLEX-EL
Dwuskładnikowa, bitumiczna powłoka grubowarstwowa

Właściwości:
•  Dwuskładnikowa
•  Kationowa
•  O szybkiej odporności na opady atmosferyczne
•  Wiążąca na skutek reakcji chemicznej
•  O dobrej przyczepności do matowo wilgotnych oraz 

suchych podłoży
•  Nie wymagająca gruntowania podłoży;

Zastosowanie:
Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i 
budowli przeciw:
• wilgoci gruntowej
• wodzie bezciśnieniowej
• wodzie ciśnieniowej
Do stosowania na podłożach typu: mur, beton, tynk

Dane techniczne:
Baza:  dwuskładnikowa, modyfikowana 
 tworzywami sztucznymi masa 
 bitumiczna
Temperatura aplikacji 
(powietrza i podłoża): od + 5°C do + 30°C
Podłoże:  typu mur, beton, tynk, równe, 
 bez ubytków i niewypełnionych 
 spoin, suche lub wilgotne, 
 stabilne, wolne od zanieczyszczeń  
 i tłustych plam, nie zamarznięte
Czas obróbki:  45-60 minut
Zużycie materiału:
Przy obciążeniu wilgocią oraz wodą bezciśnieniową: 
3,75 l/m2 – grubość warstwy ok. 3,0 mm
Przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem: 
5,0 l/m2 – grubość warstwy ok. 4,0 mm
Powyższe zużycia materiału nie uwzględniają zwiększenia 
zużycia przy aplikacji na niewyrównanym podłożu
Opakowanie:      pojemniki 22 litry (składnik A i   
 składnik B)
Składowanie:  w pomieszczeniach chłodnych w  
 oryginalnie zamkniętym opakowaniu 
 do 6 miesięcy. Chronić przed mrozem

Czyszczenie:      narzędzia natychmiast myć wodą  
 lub czyścić AQUAFIN-Reiniger.   
 Związany materiał jest trudny do   
 usunięcia.

Podłoże
Uszczelniane podłoże musi być suche, nośne, stabilne, 
odpowiednio równe, bez ubytków, wyłomów i rys, wolne od 
luênych i niezwiązanych części, zanieczyszczeń olejowych, 
tłustych plam, wymalowań i innych substancji pogarszających 
przyczepność. Podłoże przed nałożeniem COMBIFLEX-EL 
powinno być przygotowane w następujący sposób:
Mur: oczyścić, uzupełnić spoiny, wypełnić ubytki i 
zagłębienia.
Beton: powierzchnię oczyścić, usunąć (np. przez 
piaskowanie) substancje zmniejszające przyczepność (np. 
mleczko cementowe) Miejscowe ubytki uzupełnić zaprawą 
odpowiednią do rodzaju podłoża i wielkości ubytku (np. 
zaprawą mineralną z dodatkiem ASOPLAST-MZ, lub 
zaprawą INDUCRET-BIS5/40-BIS.

Aplikacja:
Wewnętrzny pojemnik ostrożnie otworzyć i dodać płynny 
składnik do składnika proszkowego. Mieszać intensywnie za 
pomocą mieszadła do uzyskania jednolitej, homogenicznej 
masy

1. Połączenia ścian fundamentowych z ławami:
Wkleić taśmę uszczelniającą ASO-Dichtband-2000-S przy 
pomocy elastycznej zaprawy uszczelniającej  AOUAFIN-
2K/M (spodnia i wierzchnia strona taśmy winna być pokryta 
zaprawą AOUAFIN-2K/M). Do wklejania taśmy ASO-
DICHTBAND 2000 S stosować AQUAFIN 2K/M zarobiony 
tylko połową składnika UNIFLEX-M. 
Konsystencja AQUAFIN-2K/M musi odpowiadać 
konsystencji szpachli (żądaną konsystencję uzyskać stosując 
dodatek wody).. AQUAFIN 2K/M nałożyć na podłoże 
paca o zębach 4 mm, wcisnąć taśmę uszczelniająca oraz 
przeszpachlować jej wierzchnią stronę.
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COMBIFLEX-EL

Alternatywnie: w obszarze fasety wykonać warstwę 
sczepną z zaprawy AQUAFIN 1K, i metodą „mokre na 
mokre” wykonać fasetę o. promieniu 4 cm z zaprawy         
INDUCRET-BIS5/40 lub z zaprawy cementowej z dodatkiem 
ASOPLAST-MZ. 
Po związaniu fasety ponownie pokryć ją zaprawą  
AQUAFIN-1K

2. COMBIFLEX –EL nakładać pacą na przygotowane 
podłoże. W celu uzyskania warstwy o jednakowej grubości 
można COMBIFLEX-EL nałożyć pacą o uzębieniu 10-12mm 
a następnie wygładzić gładką stroną pacy. Rysy w tynku 
i tym podobne mniejsze nierówności zniwelować poprzez 
szpachlowanie COMBIFLEX-em EL, następnie, metodą mokre 
na mokre, nakładać właściwą warstwę uszczelniającą.

3. W świeżo nałożony COMBIFLEX-EL, w celu zwiększenia 
odporności na uszkodzenia, zaleca się wkleić bez zakładów 
włókninę ochronną ASO-Systemvlies-02. 
Przy uszczelnianiu konstrukcji betonowych fizelinę 
stosować zawsze. Nie dopuszczać do działania ciśnienia 
„negatywnego” na powłokę uszczelniającą  COMBIFLEX-EL.

4. Nałożoną powłokę chronić przed silnym promieniowaniem 
słonecznym, deszczem czy mrozem oraz uszkodzeniami 
mechanicznymi. Do ochrony powłoki przed uszkodzeniami 
mechanicznymi stosować płyty ochronne np. z 
ekstrudowanego polistyrenu lub płyty drenażowe. Do 
przyklejania płyt ochronno-drenażowych stosować 
COMBIDIC 1K 

Zalecenia:
Uszczelnienia bitumiczne nie są odporne na wodę o ciśnieniu 
negatywnym. W miejscach gdzie spodziewane jest takie 
obciążenie należy wykonać wstępne uszczelnienie produktem 
AQUAFIN-1K.
Korony murów i nieobrobione otwory okienne chronić przed 
wnikaniem wody.
Izolację poziomą pod ścianami pionowymi oraz izolację 
poziomą ław fundamentowych wykonać produktem 
AQUAFIN-2K/M  zgodnie z zasadami techniki budowlanej
Uszczelnienia przepustów, fundamentów i cokołów wykonać 
zgodnie ze sztuka budowlaną.
Nierówności podłoża o głębokości większej niż grubość 
nakładanej warstwy uszczelnienia muszą być bezwzględnie 
usunięte na etapie przygotowania podłoża.
COMBIFLEX-EL chronić przed silnym
promieniowaniem słonecznym!
 

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, 
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbą doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie 
zwalnia Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej 
niniejsza traci swą ważność.              (03.01.2011/KB) 10/2004 MR (06/04 BWA Ku/VS)


