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HIDROSTOP ELASTIK dwu-komponentowa, cementowa, wysoce-elastyczna 
warstwa uszczelniająca przed działaniem wody na bazie mieszanki cemen-
tów, wypełniaczy (składnik A w postaci suchego proszku) oraz wodnej 
dyspersji polimerowej (składnik B w postaci płynnej).  

Do wykonania warstwy odpornej na dodatnie i ujemne działanie ciśnienia 
wody przy jednoczesnych właściwościach przepuszczalności pary wodnej 
oraz odporności na mróz. Przeznaczenie: do uszczelniania konstrukcji 
żelbetowych, stropów, balkonów, tarasów, basenów, zbiorników na wodę, 
itp. Może byd stosowana bezpośrednio pod płytki ceramiczne, zarówno przy 
realizacjach wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. 

WŁAŚCIWOŚCI: 

 elastycznośd 

 zdolnośd do zakrywania pęknięd 

 odpornośd na mróz 

 możliwośd aplikacji na wilgotne, mineralne podłoża 

 do zastosowao wewnętrznych i zewnętrznych 

 odpornośd na działanie chlorku sodu, soli morskiej, siarczanu amonu, 
ropy naftowej 

 spełnia wymogi do zastosowania w zbiornikach na wodę pitną 
 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

WYGLĄD – Składnik A – szary proszek, składnik B – biała dyspersja . 

OPAKOWANIA - komplet 28 kg: 20 kg + 8 kg, składnik A: 20 kg w papiero-
wych workach z wkładką foliową, składnik B: 8 kg – pojemnik z tworzywa 
sztucznego; komplet 17,5 kg: 12,5 kg + 5 kg, składnik A: 12,5 kg w worku 
foliowym, składnik B: 5 kg – pojemnik z tworzywa sztucznego;            
komplet 7 kg: 5 kg + 2 kg, składnik A: 5 kg w worku foliowym, składnik B: 
2 kg w pojemniku. 

MAGAZYNOWANIE – 12 miesięcy od daty produkcji jeżeli materiał jest 
przechowywany w nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach zabez-
pieczonych przed wpływem wilgoci i mrozu. Data produkcji jest wydru-
kowana na opakowaniu. 

DANE TECHNICZNE: 

Typ produktu Materiał na bazie cementu oraz modyfikowanych 
polimerów 

Gęstośd nasypowa 
proszku 

1,3 kg/ dm3 wg EN 1015-6:1999/A1:2007 

Ciężar właściwy 
świeżej zaprawy 

1,6 kg/ dm3 wg EN 1015-6:1999/A1:2007 

Ciężar właściwy 
związanej zaprawy 

1,32 kg/dm3 wg EN 12190:2000 

Wielkośd ziaren Dmax: 0,355 mm wg EN 12192-1:2000 
 

Grubośd warstwy 2-5 mm 

pH 11 

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA: 
ZUŻYCIE – 3-4 kg/m2 dla dwóch warstw nakładanych za pomocą szczotki 
(grubośd ok. 2 mm) 

PODŁOŻE –  Podłoże musi byd czyste, pozbawione kurzu, olejów, tłuszczy, 
wosków, warstw lateksowych oraz innych zanieczyszczeo oraz luźnych 
cząstek. Przed aplikacją podłoże należy zwilżyd wodą. Warstwa Hidrostop 
Elastik może byd nakładana jeżeli powierzchnia będzie matowo-wilgotna. 
Wszystkie zastoiny (kałuże) wody muszą byd usunięte przed nakładaniem 
hydroizolacji. Hidrostop Elastik można nakładad na podłoża betonowe 
dopiero po 28 dniach od ich wykonania.  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – Odpowiednią metodą do czyszczenia 
powierzchni jest zastosowanie myjki ciśnieniowej lub śrutowanie. Przy 
aplikacji na gładkie podłoża należy je wcześniej uszorstkowid poprzez 
śrutowanie, frezowanie, itp. Powierzchnie nasiąkliwe muszą byd zagrun-
towane dyspersją polimerową (KEMACRYL, KEMAGROUND S lub KEMA-
GROUND A) zmieszaną w wodą w proporcji od 1:1 do 1:3 zgodnie z kar-
tami technicznymi producenta firmy KEMA. 
Pęknięcia, ubytki oraz inne uszkodzenia podłoża powinny byd wcześniej 
naprawione materiałem HIDROSTOP KIT (szpachlówka szybkosprawna). 
Przecieki wody należy zatamowad za pomocą zaprawy HIDROZAT. 
Miejsca kontaktu powierzchni poziomych i pionowych powinny byd 
wyokrąglone przy zastosowaniu szpachlówki HIDROSTOP KIT. 

W przypadku kiedy Hidrostop Elastik jest nakładany na balkony, tarasy lub 
inne powierzchnie narażone na działanie wysokich temperatur wilgotnośd 
nie może przekraczad 4% (wartości CM). 
Hidrostop Elastik może byd nakładany na poniższe podłoża: 
 Beton klasy min. 12/15, pozbawiony luźnych cząstek, dużych pęknięd, 

ubytków 

 Gazobeton (Siporex, Ytong) 

 Płyty gipsowe 

 Ściany wykonane z bloczków betonowych, pustaków i cegieł cera-
micznych jeżeli są wykooczone warstwą tynku cementowego o gru-
bości minimum 10 mm 

 W przypadku uszczelniania ścian poniżej poziomu gruntu warstwa 
Hidrostop Elastik musi znajdowad się zawsze od strony napływu wody 

 Tynk cementowy grubości minimum 10 mm 

 Istniejące płytki ceramiczne pod warunkiem, że mają dobrą przy-
czepnośd do podłoża.  
 

PROPORCJE MIESZANIA  

Składnik A: 20 kg + składnik B: 8 kg; 

Składnik A: 12,5 kg + składnik B: 5 kg; 

Skłądnik A 5 kg + składnik B: 2 kg; 

CZAS MIESZANIA – Wlad składnik B do czystego pojemnika, dodawad stop-
niowo składnik A jednocześnie mieszając aż do uzyskania jednolitej, pozba-
wionej grudek masy o plastycznej konsystencji. Następnie należy odczekad 5 
minut i ponownie lekko wymieszad masę. Przygotowywad zawsze taką ilośd 
masy, która zostanie zużyta w ciągu 1 godziny. Konsystencję mieszanki 
można dostosowad do metody aplikacji (za pomocą szczotki, pacy) poprzez  
zwiększenie ilości wody w trakcie mieszania. Jednakże nigdy nie należy 
przekraczad maksymalnych zalecanych ilości wody. Do masy która została 
już uprzednio wymieszana (przygotowana) nie można dodawad już ani 
świeżej masy ani wody. 

NARZĘDZIA DO MIESZANIA – Mieszadło mechaniczne, wolnoobrotowe. 

NAKŁADANIE -  Hidrostop Elastik należy nakładad w dwóch warstwach. W 
przypadkach szczególnych w trzech warstwach. Maksymalna grubośd hydro-
izolacji nie powinna przekraczad 5 mm.  
Nakładanie za pomocą szerokiej szczotki: Nanosid Hidrostop Elastik na 
powierzchnię tworząc jednolitą warstwę (zużycie około 1,5 kg/m2). Kiedy 
pierwsza warstwa osiągnie wystarczającą wytrzymałośd należy nałożyd 
drugą w kierunku prostopadłym do pierwszej warstwy. Zużycie materiału na 
drugą warstwę: 1,5 kg/m2. Grubośd całkowita obydwu warstw: 2 mm. 
Ewentualna trzecia warstwą powinna byd nakładana za pomocą pacy jeżeli 
wymagane jest osiągnięcie gładkiej powierzchni. Całkowita grubośd trzech 
warstw nie może byd większa niż 5 mm.  
 
Nakładanie za pomocą pacy przy dodatkowym zbrojeniu siatką: w czasie 
nanoszenia pierwszej warstwy Hidrostop Elastik należy zagłębid w nią siatkę 
wzmacniająca tak żeby cała została zakryta masą. Kiedy pierwsza warstwa 
osiągnie wystarczającą wytrzymałośd (około 3-5 godzin) można nałożyd 
drugą warstwę, a następie ją wygładzid za pomocą pacy.  
 
Aplikacja maszynowa: Hidrostop Elastik można nakładad za pomocą maszy-
ny do aplikacji na mokro. W tym przypadku masa jest natryskiwana na 
grubośd 2 mm i wygładzana pacą. Po osiągnięciu przez pierwszą warstwę 
wystarczającej wytrzymałości (około 3-5 godzin) można nałożyd kolejną 
warstwę wygładzając ją również za pomocą pacy. 
Aplikacja na gładkie podłoża: za pomocą pacy. Po wstępnym związaniu masy 
należy ją ponownie wygładzid za pomocą pacy. 
 
W czasie aplikacji należy zwrócid uwagę, żeby wszystkie miejsca, szczególnie 
krawędzie, narożniki, wyoblenia zostały całkowicie pokryte masą. W przy-
padku nakładania Hidrostop Elastik na podłoża poziome narażone na ruch, 
warstwę tą należy dodatkowo zabezpieczyd poprzez nałożenie warstwy 
betonu, płytek ceramicznych, itp. 
Kolejne warstwy np. płytki ceramiczne mogą byd montowane dopiero jak 
Hidrostop Elastik osiągnie wystarczają wytrzymałośd, jednak nie wcześniej 
niż po trzech dniach od aplikacji. 

NARZĘDZIA – szczotki, pace lub maszyna do aplikacji na mokro. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI – narzędzia należy czyścid od razu po zakooczeniu 
pracy. Wyschnięte pozostałości materiału można usunąd tylko mechanicz-
nie. 
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CZAS ZUŻYCIA – około 1 godz. po wymieszaniu.  

OGRANICZENIA: 

Temp. podłoża  min. +5 oC / max. +30 oC 
Temp. powietrza  min. +5 oC / max. +30 oC 
Temp.a materiału  min. +5 oC / max. +30 oC 

 Idealna temperatura do aplikacji: +15 oC do + 20 oC. 

 W przypadku silnego wiatru lub wysokiej temperatury podłoża, po-
wierzchnia musi byd zwilżana wodą. Jeżeli warstwa gwałtownie wysy-
cha należy ją dodatkowo zwilżad wodą.  

 Jeżeli w ciągu 4-6 godzin po aplikacji jest spodziewany opad deszczu nie 
powinno się aplikowad Hidrostop Elastik. 

 Jeżeli temperatura jest niższa niż +2 oC lub w ciągu dwóch godzin po 
zakooczeniu aplikacji ma spaśd poniżej +2 oC nie powinno się nakładad 
Hidrostop Elastik. 

 Warstwa hydroziolacji musi byd zabezpieczona przez gwałtownym 
wysycaniem przez okres co najmniej 24 godzin po nałożeniu. W eks-
tremalnych warunkach pogodowych (duże nasłonecznienie, silny wiatr) 
rekomenduje się zastosowanie odpowiedniej metody pielęgnacji (spry-
skiwanie wodą, przykrycie itp.). 

 Elastycznośd oraz zdolnośd do mostkowania pęknięd Hidrostop Elastik 
może okazad się niewystarczająca do uszczelnienia szczelin konstruk-
cyjnych. W tych przypadkach zaleca się zastosowanie trwale elastycz-
nego materiału KEMASIL lub użycie specjalnej taśmy KEMABOND. 

 Czas podany w niniejszej karcie technicznej jest określony dla tempera-
tury 23 oC i wilgotności względnej 50%. Przy wyższych temperaturach 
czas ten może ulec skróceniu, natomiast w temperaturach niższych – 
wydłużeniu.  

 Zabezpieczyd świeżo-wylany materiał przed przemarzaniem, deszczem 
oraz innymi warunkami atmosferycznymi. Materiał nie może byd sto-
sowany jeżeli temperatura: powierzchni, powietrza, materiału jest po-
niżej +5 oC. 
 

ZALECENIE: pozostałości niezwiązanego materiału muszą byd zabezpieczone 
zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. 

ŹRÓDŁO INFORMACJI: wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej 
karcie produktu zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne 
dane mogą byd różne w zależności od warunków pracy. 

LOKALNE OGRANICZENIA: w związku z lokalnymi zaleceniami nakładanie 
produktu może byd inne w różnych krajach. W celu wyjaśnienia właściwych 
instrukcji stosowania należy uzyskad specyfikację techniczną obowiązującą 
w danym kraju. 

DOPUSZCZENIA NORMY/STANDARDY – EN 14891 

KONTROLA: 

WARUNKI BEZPIECZEOSTWA – Produkt drażniący. Zawiera cement. Działa 
drażniąco na oczy, skórę, drogi oddechowe.  
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast należy je przemyd wodą i 
skontaktowad się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą – przemyd ją 
wodą. Trzymad z dala od dzieci. Więcej zaleceo odnośnie magazynowania, 
stosowania oraz przygotowania do użycia jest dostępne w karcie bezpie-
czeostwa produktu, która zawiera również informacje na temat działania 
toksycznego oraz oddziaływania na środowisko. Ostrzeżenia na oryginalnych 
opakowaniach powinny byd przestrzegane. 

PODSTAWA PRAWNA – informacje i rekomendacje w związku z stosowa-
niem produktów firmy KEMA są prezentowane w dobrej wierze  
i przekonaniu o ich poprawności. 


