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KARTA TECHNICZNA 

  OPIS PRODUKTU 
MOLEKO Hydroizolacja 2K dwuskładnikowa to masa uszczelniająca na bazie cementu, 
kruszyw, specjalnych dodatków oraz polimerów syntetycznych. Zapewnia doskonałe 
właściwości uszczelniające, do wewnątrz i na zewnątrz, do powierzchni pionowych                            
i poziomych. Charakteryzuje się dużą przyczepnością. MOLEKO hydroizolacja 2K dwuskła- 
dnikowa jest wzmacniana włóknami, nie powoduje  korozji  metali a  po pełnym  utwardzeniu  
staje się odporna na niskie temperatury i działanie chloru. Produkt ten doskonale mostkuje 
normowe pęknięcia podłoża oraz trwale uszczelnia naroża, szczeliny dylatacyjne i łączenia rur     
w połączeniu z taśmami uszczelniającymi. Uzyskana warstwa wykazuje podwyższoną odporność 
na działanie promieniowania UV. 

 
 
ZASTOSOWANIE 
MOLEKO Hydroizolacja dwuskładnikowa jest to masa przeznaczona do uszczelniania 
balkonów i tarasów, ale może być również stosowana  w  pomieszczeniach  mokrych, 
takich jak łazienki, kuchnie czy pralnie, w kabinach prysznicowych, pomieszczeniach 
sanitarnych, nieckach basenów i zbiornikach wodnych, a także do hydroizolacji ścian piwnic          
i fundamentów narażonych na stały kontakt z wodą gruntową. Produkt nadaje się do stosowania 
na betonie zwykłym, betonie lekkim, betonie komórkowym, tynkach cementowych i wapienno-
cementowych, nośnych tynkach wapiennych i gipsowych, sztywnych płytach gipsowo-kar- 
tonowych i gipsowo-włóknowych, starych okładzinach z płytek ceramicznych, podłożach 
metalowych, jastrychach z ogrzewaniem podłogowym i bez niego: jastrychy cementowe 
(przynajmniej  28-dniowe, o wilgotności resztkowej ≤2,0 CM-%) i anhydrytowe (nieogrzewane 
jastrychy anhydrytowe powinny mieć wilgotność resztkową ≤0,5 CM-%, a ogrzewane ≤0,3 CM-
%). Podgrzewane jastrychy muszą być wcześniej odpowiedni wygrzane. 

 
 
DANE TECHNICZNE 
• Opakowanie:  20kg 
• Ilość na palecie:  33 sztuki 
• Proporcja mieszania: 1A:3B 
• Grubość warstwy:  grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm. 
• Zastosowanie w obszarach mokrych:  min. 2,0 mm grubości suchej warstwy 
• Zastosowanie w nieckach i zbiornikach:  min. 3,0 mm grubości suchej warstwy 
• Zużycie materiału: zależy od rodzaju podłoża i jego nierówności, średnio ok. 1,5 kg/m²  
na 1 mm warstwy. 

• Czas obróbki:  ok. 30 minut 
• Odporność na deszcz:  po 12 godzinach 
• Możliwość wchodzenia:  po  24 godzinach 
• Układania płytek:  po 24 godzinach 
• Temperatura obróbki:  od +5°C do +25°C. 

 
Podane czasy odnoszą się do normalnej temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności 
powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność skracają a niższe temperatury i wyższa 
wilgotność  wydłużają  podane  czasy. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Podłoże musi być mocne, suche, równe, czyste, bez pęknięć, nośne i wolne od wszelkich 
substancji, które mogłyby osłabić przyczepność (takich jak kurz, olej, resztki farby itp.). 
Wszelkie nierówności podłoża należy wyrównać odpowiednimi masami wyrównującymi                
(w przypadku podłóg - samopoziomującą masą wyrównującą). Podłoża bardzo chłonne zagruntować . 
Przed nałożeniem produktu nowe, mocne, niezabrudzone podłoża cementowe należy zwilżyć do stanu 
matowo-wilgotnego. Składnik płynny wlewa się do czystego pojemnika i miesza ze składnikiem 
proszkowym za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 
Odstawić na ok. 5 minut do dojrzewania i ponownie dokładnie wymieszać. Nie należy mieszać 
stwardniałej masy z wodą ani ze świeżym materiałem. Masę należy nakładać na przygotowane 
podłoże w co najmniej dwóch warstwach. Prace rozpocząć od miejsc, w których zastosowane 
będą dodatkowo taśmy i narożniki, zwiększają one szczelność miejsc szczególnie 
narażonych na wilgoć tj. szczeliny i fugi robocze,  miejsca styku ścian ze ścianą, ścian z podłogą 
itp. Akcesoria te zatapia się w świeżo naniesionej masie. Pierwszą warstwę nakładać pędzlem 
lub szczotką, dbając o dokładne wtarcie jej w podłoże. Jedna warstwa schnie ok. 3-4 godziny. 
Każdą kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Użyć do tego 
gładkiej pacy stalowej, nakładać dokładnie i  równomiernie na całej powierzchni. 
Ważne zalecenia: na podłożach silnie narażonych na spękania zaleca się wtopienie siatki 
zbrojącej  w warstwę masy uszczelniającej ,  co podnosi jej wytrzymałość mechaniczną. 
Czyszczenie narzędzi: narzędzia umyć wodą niezwłocznie po użyciu produktu. Zabrudzenia 
zetrzeć jeszcze w stanie mokrym. Zaschnięty produkt może być usunięty jedynie mechanicznie. 
Usuwanie: Resztki produktu zużyć lub pozostawić do zastygnięcia i usunąć jako odpady 
budowlane. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. 
Opróżnione opakowania przekazać do uprawnionego miejsca zbiórki odpadów. Oczyszczone 
pojemniki nadają się do recyklingu. 

 
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
W nieotwartych, oryginalnych opakowaniach produkt zachowuje swoje właściwości przez 12 
miesięcy. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem ciepła/promieniowania słonecznego. 
Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C. 

 
 
BEZPIECZEŃSTWO 
Produkt  musi  być  stosowany  zgodnie  z  obowiązującą  wiedzą  fachową  oraz  przepisami  BHP. 
Chronić  przed  dziećmi. Szczegółowe  instrukcje  znajdują  się  w  karcie charakterystyki. 

 
 
INFORMACJE SPECJALNE 
Informacje  zawarte  w  niniejszej karcie  odzwierciedlają  nasz  aktualny  stan  wiedzy            
i doświadczenie praktyczne. Są to jedynie informacje ogólne – na miejscu budowy mogą 
wystąpić okoliczności nie podlegające naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest jakość 
produktu a nie jakość obróbki i zastosowanie produktu. 
Produktu nie można mieszać z innymi materiałami - może to znacząco zmienić jego właściwości. 

 
 
 
 
 
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na 
podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia 
robót,ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych 
norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu. 

 
 
Dystrybutor: 
B plus B spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
e-mail: moleko@bplusb.pl 

Producent: 
IsolBau e.K. 
Zur Thomas-Müntzer-Siedlung 9 
02829 Markersdorf email: 
info@isolbau.de 

 

www.moleko.pl 




