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System przeznaczony jest do wykonywania izolacji w basenach z nieckami:
• z betonu wodoszczelnego,
• z betonu zwyk³ego,
• z dnem betonowym i œcianami murowanymi z bloczków betonowych.

Baseny, w zale¿noœci od usytuowania (wewnêtrzne, zewnêtrzne), nara¿one s¹ na ci¹g³e oddzia³ywanie wilgoci i wody.
Dodatkowo na ich konstrukcjê maj¹ wp³yw zmienne czynniki zewnêtrzne, tj.: temperatura, parcie wody i gruntu, œrodki
chemiczne u¿ywane do uzdatniania wody i czyszczenia niecki. W zale¿noœci od przeznaczenia basenu znajduj¹ca siê
w nim woda mo¿e byæ s³odka (baseny sportowe, rekreacyjne, przyhotelowe, prywatne), s³ona (nadmorskie baseny
rekreacyjne, sanatoryjne, rehabilitacyjne) lub mineralizowana (baseny sanatoryjne, termalne).

ALPOL AQUA PLUS

W³aœciwe zaprojektowanie oraz wykonanie uk³adu warstw izolacji i ok³adzin z najlepszych jakoœciowo produktów
decyduje o ich trwa³oœci, zapewnia równie¿ bezpieczne u¿ytkowanie. Przyk³adowe uk³ady warstw dla œciany i dna niecki
basenu oraz pla¿y wokó³ basenu przedstawia rys. 1.

Rys.1.
A
B
C

Przyk³adowe uk³ady warstw basenu zamkniêtego:
- dno niecki,
- œciana niecki,
- pla¿a wokó³ niecki basenu.

B

warstwa ok³adzinowa

warstwa izolacji podp³ytkowej

œciana niecki basenu

warstwa izolacji zewnêtrznej

warstwa ok³adzinowa

warstwa izolacji podp³ytkowej

warstwa dociskowa

warstwa izolacji termicznej

warstwa izolacyjno-przesuwna

p³yta konstrukcyjna pla¿y wokó³ niecki basenu

C

warstwa ok³adzinowa

warstwa izolacji podp³ytkowej

p³yta konstrukcyjna dna niecki basenu
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F - Schemat przelewu z zastosowaniem skimerów.E - Schemat przelewu typu Wiesbaden”.„
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Rozwi¹zania projektowe maj¹ tak¿e wp³yw na sposób wykonania korony basenu. Rodzaj korony i wykonanego
w niej przelewu wody uzale¿niony jest od: przeznaczenia basenu, jego wielkoœci, sposobu obiegu wody, sposobu
uszczelnienia, wysokoœci lustra wody. Wyró¿niamy baseny z niskim i wysokim lustrem wody. Schematy systemów
przelewowych przedstawione s¹ na rys. 2.

A - Schemat przelewu typu Wiesbaden”.„ B - Schemat przelewu typu fiñskiego”.„

C - Schemat przelewu typu Z rich”.„ ü D - Schemat przelewu typu St. Moritz”.„

Rys.2.
A B C D
E F

Schematy systemów przelewowych:
, , , - baseny z wysokim lustrem wody,
, - baseny z niskim lustrem wody.
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Grunty grunt krzemianowo-polimerowy do pod³o¿y mineralnych
ALPOL AG 707

od 0,2 do 0,25 kg

zaprawa wodoszczelna do basenów ALPOL AH 753 ok. 4,5 kg

ok. 5 do 7 kg

Kleje cementowe
kleje do ok³adzin:
• klej up³ynniony elastyczny œredniowarstwowy do

ok³adzin ceramicznych klasa C2FE
- przy stosowaniu pacy o prostok¹tnych
przestrzeniach miêdzy zêbami 10x10 mm
- przy stosowaniu pacy z pó³okr¹g³ymi
przestrzeniami miêdzy zêbami

• klej up³ynniony wysoko elastyczny
klasa C2FE

- przy stosowaniu pacy o prostok¹tnych
przestrzeniach miêdzy zêbami 6x6 mm
- przy stosowaniu pacy z pó³okr¹g³ymi
przestrzeniami miêdzy zêbami

• klej elastyczny klasa C2TE
• klej szybkowi¹¿¹cy elastyczny

klasa C2FT

ALPOL AK 517

ALPOL AK 516

ALPOL AK 513
ALPOL AK 512

ok. 2,5 kg

Hydroizolacje

zaprawa epoksydowa do spoinowania szara
(zu¿ycie w zale¿noœci od rodzaju

p³ytek, szerokoœci spoiny i sposobu wykonania)
ALPOL AH 760

emulsja bitumiczna do izolacji i gruntowania
ALPOL AH 740

bitumiczna masa uszczelniaj¹ca
ALPOL AH 741

od 0,3 do 2,6 kg

ok. 1,2 kg

od 0,2 do 0,3 kg *

Spoiny

Hydroizolacje

mankiet uszczelniaj¹cy œcienny 120x120
mankiet uszczelniaj¹cy pod³ogowy 400x400
taœma uszczelniaj¹ca 120/70
naro¿nik uszczelniaj¹cy wewnêtrzny
naro¿nik uszczelniaj¹cy zewnêtrzny

ALPOL M1
ALPOL M2

ALPOL T1
ALPOL N1
ALPOL N2

Produkty uzupe³niaj¹ce:

Posadzki

Zaprawy murarskie zaprawy specjalne:
- szybkowi¹¿¹ca
- monta¿owa
- wyrównawcza

ALPOL AZ 130
ALPOL AZ 131

ALPOL AZ 135

Materia³y pomocnicze

Grunty grunt g³êboko penetruj¹cy ALPOL AG 700

Elementy sk³adowe systemu ALPOL AQUA PLUS

Zestaw produktów do wykonania hydroizolacji podp³ytkowej wewn¹trz niecki basenowej i pla¿y wokó³ basenu.
Zu¿ycie materia³ów na 1 m :²

od 2,8 do 3,5 kg

ok. 6 kg

od 2,6 do 3,4 kg

Zestaw produktów do wykonania hydroizolacji od zewn¹trz niecki basenowej oraz hydroizolacji podp³ytkowej
pla¿y wokó³ basenu. Zu¿ycie materia³ów na 1 m :²

* zu¿ycie 1 kg roztworu wodnego w proporcji 1:9 (emulsja : woda)

ok. 12 kg

posadzka podk³adowa ALPOL AP 400
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Schemat systemu dla dna niecki basenu

Schemat systemu dla œciany niecki basenu

Schemat systemu dla pla¿y wokó³ niecki basenu

Przykladowe schematy systemu ALPOL AQUA PLUS

Zaprawa wodoszczelna do basenów
(trzy warstwy)

ALPOL AH 753

Grunt do pod³o¿y mineralnych krzemianowo-polimerowy ALPOL AG 707

Pod³o¿e betonowe - dno niecki basenowej

Zaprawa epoksydowa do spoinowania szara ALPOL AH 760

P³ytki ceramiczne basenowe

Zaprawa wodoszczelna do basenów
(trzy warstwy)

ALPOL AH 753

Grunt do pod³o¿y mineralnych krzemianowo-polimerowy ALPOL AG 707

Pod³o¿e betonowe - œciana niecki basenowej

Izolacja od zewn¹trz œciany niecki basenu

Zaprawa epoksydowa do spoinowania szara ALPOL AH 760

P³ytki ceramiczne basenowe

Klej elastyczny
lub
Klej szybkowi¹¿¹cy elastyczny

ALPOL AK 513

ALPOL AK 512

Klej up³ynniony elastyczny œredniowarstwowy
do ok³adzin ceramicznych
lub
Klej up³ynniony wysoko elastyczny

ALPOL AK 517

ALPOL AK 516

Zaprawa wodoszczelna do basenów
(trzy warstwy)

ALPOL AH 753

Grunt do pod³o¿y mineralnych krzemianowo-polimerowy ALPOL AG 707

Posadzka podk³adowa ALPOL AP 400

Styropian ekstrudowany

Folia polietylenowa

Pod³o¿e betonowe

Emulsja bitumiczna do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740

Zaprawa epoksydowa do spoinowania szara ALPOL AH 760

P³ytki ceramiczne basenowe

Klej up³ynniony wysoko elastyczny
lub
Klej up³ynniony elastyczny œredniowarstwowy
do ok³adzin ceramicznych

ALPOL AK 516

ALPOL AK 517

Emulsja bitumiczna do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740

Bitumiczna masa uszczelniaj¹ca (dwie warstwy)ALPOL AH 741

Bitumiczna masa uszczelniaj¹ca (dwie warstwy)ALPOL AH 741
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Przed rozpoczêciem robót nale¿y zapoznaæ siê z projektem, instrukcj¹ wykonania, informacjami technicznymi podanymi
przez producenta oraz rysunkami obrazuj¹cymi szczegó³owe wykonanie poszczególnych elementów systemu.
Prace powinny byæ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy pod nadzorem uprawnionych osób, a ich przebieg
rejestrowany w Dzienniku Budowy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót na pod³o¿ach silnie nas³onecznionych,
w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz je¿eli zapowiadany jest spadek temperatury poni¿ej 5°C w ci¹gu
24 godzin.

Rodzaj pod³o a¿

Pod³o¿e betonowe, wylewki cementowe, tynki cementowe.

Zewnêtrzna hydroizolacja zabezpiecza konstrukcjê niecki basenowej przed naporem wód gruntowych oraz agresywnymi
czynnikami chemicznymi (m.in. solami rozpuszczonymi w wodach gruntowych).

Przed przyst¹pieniem do pracy konieczne jest dok³adne oczyszczenie powierzchni p³yty konstrukcyjnej z luŸnych
elementów i warstw antyadhezyjnych. Pod³o¿a g³adkie po szalunkach i zanieczyszczone substancjami u¿ywanymi do ich
zabezpieczeñ mog¹ wymagaæ dodatkowego przygotowania, w postaci: œrutowania, frezowania lub piaskowania.
Naprawy du¿ych ubytków mo¿na wykonaæ zapraw¹ szybkowi¹¿¹c¹ lub wyrównawcz¹ .
Poprawnie przygotowana powierzchnia konstrukcyjna niecki basenu powinna byæ noœna, równa, sucha, czysta, wolna od
kurzu i zanieczyszczeñ.

Izolacjê wykonujemy za pomoc¹ dwóch produktów: emulsji bitumicznej do izolacji i gruntowania oraz
bitumicznej masy uszczelniaj¹cej . Oba produkty dostarczane s¹ w wiaderkach w postaci gêstej pasty.
Emulsja bitumiczna , s³u¿y do wykonywania warstwy gruntuj¹cej. Po rozcieñczeniu z wod¹
w proporcji 1:9 (emulsja : woda) nanosimy j¹ za pomoc¹ szczotki malarskiej . Emulsja dostêpna jest
w opakowaniach 5 i 20 kg.

a) przygotowanie pod³o¿a pod warstwê hydroizolacji zewnêtrznej

b) sposób wykonania warstwy hydroizolacji zewnêtrznej

ALPOL AZ 130 ALPOL AZ 135

ALPOL AH 740
ALPOL AH 741

ALPOL AH 740 (fot. 1)
(fot. 2)

Po oko³o trzech godzinach na przeschniêt¹ warstwê emulsji nak³adamy bitumiczn¹ masê uszczelniaj¹c¹
wykonuj¹c w³aœciw¹ warstwê hydroizolacji. Masê nanosimy

dwukrotnie, na krzy¿, szczotk¹ malarsk¹ lub nierdzewn¹ pac¹ stalow¹ . Czas schniêcia jednej warstwy wynosi od
3 do 5 dni.

ALPOL AH 740
ALPOL AH 741

(fot. 3, 4)
Produkt dostêpny jest w opakowaniu 20 kg.

Wykonywanie warstw hydroizolacji zewnêtrznej niecki basenu
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Wykonywanie warstw hydroizolacji podposadzkowej pla y wokó³ niecki basenu¿

Izolacjê podposadzkow¹ wykonujemy przed po³o¿eniem izolacji termicznej i warstwy dociskowej. Mo¿e byæ ona zrobiona
z papy termozgrzewalnej, zaprawy uszczelniaj¹cej lub zaprawy wodoszczelnej .
Doskona³¹ warstwê tego typu uzyskamy stosuj¹c zestaw sk³adaj¹cy siê z emulsji bitumicznej do izolacji i gruntowania

oraz bitumicznej masy uszczelniaj¹cej .

ALPOL AH 752 ALPOL AH 753

ALPOL AH 740 ALPOL AH 741

Przed przyst¹pieniem do pracy konieczne jest dok³adne
oczyszczenie p³yty konstrukcyjnej z luŸnych elementów i
warstw antyadhezyjnych. Na tym etapie mo¿na równie¿
wykonaæ odpowiedni spadek pod³o¿a (jeœli nie by³ zrobiony
na p³ycie konstrukcyjnej) oraz naprawy (usuniêcia
nierównoœci i ubytków). Do tych prac zalecamy zaprawê
szybkowi¹¿¹c¹ lub zaprawê wyrównawcz¹

. Poprawnie przygotowana p³yta
konstrukcyjna powinna byæ równa, sucha, czysta, wolna od
kurzu i zanieczyszczeñ.

ALPOL AZ 130
ALPOL AZ 135 (fot. 5)

a) przygotowanie pod³o¿a pod warstwê hydroizolacji podposadzkowej

b) sposób wykonania warstwy hydroizolacji podposadzkowej
Hydroizolacjê podposadzkow¹ sk³adaj¹c¹ siê z kilku warstw uk³adamy bezpoœrednio na p³ycie konstrukcyjnej. Warstwy te
wykonujemy za pomoc¹ dwóch produktów: emulsji bitumicznej do izolacji i gruntowania oraz bitumicznej
masy uszczelniaj¹cej . Emulsjê po rozcieñczeniu z wod¹ w stosunku 1:9 (emulsja : woda)
nanosimy za pomoc¹ szczotki malarskiej, dok³adnie wcieraj¹c w pod³o¿e. Po oko³o trzech godzinach wykonujemy
w³aœciw¹ warstwê hydroizolacji za pomoc¹ bitumicznej masy uszczelniaj¹cej . Nanosimy j¹ minimum
dwukrotnie, na krzy¿, szczotk¹ malarsk¹ lub nierdzewn¹ pac¹ stalow¹. Nale¿y pamiêtaæ o odstêpie czasu (od 2 do 5 dni)
przed na³o¿eniem kolejnej warstwy. Wykonanie tego typu izolacji sposobem tradycyjnym polega na u³o¿eniu papy
termozgrzewalnej w minimum dwóch warstwach, na krzy¿. Nastêpnie na papie uk³adamy foliê polietylenow¹ o gruboœci
0,6 mm, a jej brzegi wywijamy na œcianê na wysokoœæ warstwy dociskowej. Warstwê termoizolacyjn¹ zalecamy
wykonywaæ ze styropianu ekstrudowanego (XPS).

ALPOL AH 740
ALPOL AH 741 ALPOL AH 740

ALPOL AH 741

c) sposób wykonania warstwy dociskowej
Na warstwie izolacji termicznej wykonujemy warstwê dociskow¹, np: z posadzki podk³adowej . Jej
gruboœæ powinna wynosiæ co najmniej 4 cm. Prace nale¿y wykonywaæ w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C.
Posadzka , dostarczana w postaci suchej mieszanki, jest produktem o optymalnym sk³adzie, do którego
nie wolno dodawaæ ¿adnych substancji. Przygotowanie masy roboczej polega na wymieszaniu suchej mieszanki z czyst¹,
ch³odn¹ wod¹ w iloœci od 3,0 do 3,5 l na ka¿de 25-cio kilogramowe opakowanie. W zale¿noœci od iloœci przygotowywanej
mieszanki nale¿y u¿ywaæ wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej z mieszad³em koszyczkowym lub betoniarki.
Odpowiedni¹ iloœæ wody wlewamy do przygotowanych wczeœniej pojemników lub betoniarki, a nastêpnie wsypujemy
produkt i mieszamy do uzyskania masy o jednorodnej konsystencji.
W przypadku zastosowania dodatkowego zbrojenia z siatki stalowej, nale¿y j¹ wczeœniej u³o¿yæ na podk³adkach
dystansowych. Gotowa masa powinna mieæ konsystencjê „wilgotnej ziemi” i zostaæ wbudowana w czasie nie d³u¿szym ni¿
60 minut od przygotowania. Przerwy pomiêdzy uk³adaniem kolejnych partii podk³adu nie mog¹ przekraczaæ 30 minut.
W przeciwnym razie ulegnie pogorszeniu jakoœæ po³¹czeñ z wczeœniej wykonanymi fragmentami warstwy.

ALPOL AP 400

ALPOL AP 400

UWAGA

5

Wykonanie warstwy hydroizolacji podp³ytkowej niecki basenu

Wewnêtrzna warstwa podp³ytkowej zabezpiecza konstrukcjê niecki basenu przed agresywnymi czynnikami
chemicznymi zawartymi w wodzie (œrodki dezynfekuj¹ce, czyszcz¹ce, sole) i mechanicznymi (parcie wody).

hydroizolacji

a) przygotowanie pod³o¿a pod warstwê hydroizolacji podp³ytkowej
Sposób przygotowania pod³o¿a pod tê warstwê jest podobny jak w przypadku wykonywania hydroizolacji zewnêtrznej.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na czystoœæ i równoœæ powierzchni, szczególnie jeœli bêd¹ stosowane kleje
cienkowarstwowe. Przed przyst¹pieniem do pracy konieczne jest dok³adne oczyszczenie powierzchni z luŸnych
elementów i œrodków antyadhezyjnych, pow³ok malarskich, nacieków cementowych, t³uszczy.

W pomieszczeniach wilgotnych (natryski, ³azienki, powierzchnie pla¿y) do usuniêcia nierównoœci i ubytków pod³o¿a
zalecamy stosowanie zaprawy szybkowi¹¿¹cej lub zaprawy wyrównawczej .ALPOL AZ 130 ALPOL AZ 135
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b) gruntowanie pod³o¿a
Pod³o¿e nale¿y pomalowaæ gruntem krzemianowo-polimerowym co najmniej na 3 godziny przed
uk³adaniem warstw izolacji podp³ytkowej z zaprawy wodoszczelnej do basenów . Grunt, dostêpny
w opakowaniach 2 i 10 kg, jest preparatem gotowym do u¿ycia i nie nale¿y go rozcieñczaæ. Malowanie wykonujemy za
pomoc¹ pêdzla malarskiego (³awkowca) .

ALPOL AG 707 (fot. 6)
ALPOL AH 753

(fot. 7)

6 7

Prace nale¿y rozpocz¹æ od wklejenia dodatkowych elementów izolacji (taœm, naro¿ników i mankietów uszczelniaj¹cych
) w newralgicznych miejscach niecki basenu, takich jak: szczeliny dylatacyjne, po³¹czenia œcian, œcian i dna,

miejsca przejœæ instalacji przez œciany i dno, miejsca mocowania drabinek, balustrad, wpustów, oœwietlenia, przelewów
i po³¹czenia niecki z pla¿¹ .

ALPOL

(rys. 3)

Newralgiczne miejsca nara¿one na podci¹ganie kapilarne wody nale¿y uszczelniæ zapraw¹ epoksydow¹ .ALPOL AH 760

Rys.3.

A
B

C
D

Przyk³adowe newralgiczne niecki basenu
wymagaj¹ce zastosowania dodatkowych
elementów izolacji:

- rynna przelewowa w koronie niecki,
- po³¹czenie

- odp³yw wody,
- po³¹czenie pod³o¿a poziomego ze œcian¹ niecki
basenu.

miejsca

pomiêdzy koron¹ niecki a pla¿¹
wokó³ basenu,

A B

C D

UWAGA

c) przygotowanie masy izolacyjnej
Zaprawa wodoszczelna jest dostarczana w wiadrach 20 kg, zawieraj¹cych such¹ mieszankê oraz
opakowanie ze sk³adnikiem p³ynnym. Wiadro mo¿e s³u¿yæ jako pojemnik roboczy. Po jego otwarciu suchy sk³adnik
przesypujemy do innego opakowania (suchy, czysty worek lub wiadro). Sk³adnik p³ynny wlewamy do wiadra i dosypujemy
sk³adnik proszkowy, mieszaj¹c jednoczeœnie ca³oœæ za pomoc¹ wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej z mieszad³em
koszyczkowym, do uzyskania jednorodnej masy (oko³o 3-4 minuty). Po up³ywie oko³o 5 minut zaprawê ponownie
mieszamy. Sk³adniki w opakowaniu zbiorczym s¹ dobrane w odpowiednich proporcjach, wynosz¹cych 1:3 (sk³adnik
p³ynny : sucha mieszanka). Do nak³adania pierwszej warstwy przygotowujemy zaprawê w postaci szlamu, którego
w³aœciw¹ konsystencjê mo¿emy uzyskaæ po dodaniu do mieszaniny 3% wody.

ALPOL AH 753

Pod³o¿a g³adkie po szalunkach i zanieczyszczone substancjami u¿ywanymi do zabezpieczeñ szalunków musz¹ byæ
œrutowane, frezowane lub piaskowane. Takich powierzchni nie powinno siê szlifowaæ, poniewa¿ powstaj¹cy py³ jest
bardzo trudny do usuniêcia, a jego pozosta³oœci zmniejszaj¹ przyczepnoœæ warstw hydroizolacyjnych. Wszystkie
nierównoœci, otwory technologiczne po szalunkach, kawerny po pêcherzach powietrza musz¹ byæ wype³nione
i wyrównane za pomoc¹ systemowych zapraw wyrównawczych do reprofilacji betonu.



8

instrukcja wykonawcza ALPOL AQUA PLUS

e) sposób wklejenia taœmy uszczelniaj¹cejALPOL na dylatacji
Zaprawê o konsystencji szlamu nanosimy na pod³o¿e pasami odpowiadaj¹cymi szerokoœci siatkowej krawêdzi taœmy
uszczelniaj¹cej , uwzglêdniaj¹c niewielki naddatek. Nastêpnie wtapiamy taœmê w taki sposób, aby mo¿na j¹
by³o wcisn¹æ w szczelinê dylatacyjn¹ na g³êbokoœæ dwukrotnej szerokoœci szczeliny. Utworzone zag³êbienie z taœmy
pozwala na swobodn¹ jej pracê oraz póŸniejsze wciœniêcie sznura dylatacyjnego. Zaprawê nanosimy powtórnie,
w opisany wy¿ej sposób.

ALPOL T1

ALPOL
ALPOL AZ 130

ALPOL
(rys. 5)

(fot. 8, 9,10,11)

f) sposób wklejenia taœmyALPOL w krawêdziach na po³¹czeniu dna niecki ze œcian¹
Przed rozpoczêciem wklejania taœmy lub naro¿nika mo¿na (w razie potrzeby) wykonaæ wyoblenie krawêdzi
naro¿a za pomoc¹ zaprawy szybkowi¹¿¹cej .
Zaprawê o konsystencji szlamu nanosimy na pod³o¿e i œcianê pasami odpowiadaj¹cymi szerokoœci siatkowej krawêdzi
taœmy lub naro¿nika , uwzglêdniaj¹c niewielki naddatek. Przyklejamy taœmê w taki sposób, aby pozostawiæ
nieznaczny luz na jej swobodn¹ pracê oraz póŸniejsze wciœniêcie sznura dylatacyjnego . Zaprawê nanosimy
ponownie, w opisany wy¿ej sposób .

Istniej¹ce dylatacje konstrukcyjne nale¿y zabezpieczyæ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Rys.4. Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej.

zaprawa wodoszczelna
do basenów ALPOL AH 753

taœma uszczelniaj¹ca ALPOL T1

grunt krzemianowo-polimerowy
do pod³o¿y mineralnych
ALPOL AG 707

d) wykonywanie dylatacji konstrukcyjnych
Dylatacje konstrukcyjne oraz dodatkowe dylatacje przeciwskurczowe w warstwie dociskowej pla¿y wokó³ basenu nale¿y
wykonywaæ zawsze zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹. Przed rozpoczêciem robót szczelinê dylatacyjn¹ powinno siê
zabezpieczyæ przed zanieczyszczeniem, np. paskiem styropianu. Przyk³adowe rozwi¹zanie uszczelnienia dylatacji
pokazuje rys. 4.

8

UWAGA

9

1110
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Rys.5. ALPOLSposób wklejenia taœmy uszczelniaj¹cej na po³¹czeniu dna niecki ze œcian¹.

(rys. 4)

ALPOL
T1

(rys. 6)

g) sposób wykonania uszczelnienia po³¹czenia niecki z pla¿¹ wokó³ basenu
Uszczelnienie jest wykonywane podobnie jak dla dylatacji . Najpierw zabezpieczamy istniej¹c¹ szczelinê przed
zanieczyszczeniem. W razie potrzeby wykonujemy reprofilacjê kszta³tu jej krawêdzi. Nastêpnie nanosimy zaprawê
o konsystencji szlamu na pod³o¿e pasami odpowiadaj¹cymi szerokoœci siatkowej krawêdzi taœmy uszczelniaj¹cej

, uwzglêdniaj¹c niewielki naddatek. Wtapiamy taœmê w taki sposób, aby mo¿na by³o j¹ wcisn¹æ w szczelinê dylatacyjn¹
na g³êbokoœæ dwukrotnej szerokoœci szczeliny . Utworzone zag³êbienie z taœmy pozwala na swobodn¹ jej pracê
oraz póŸniejsze wciœniêcie sznura dylatacyjnego. Zaprawê nanosimy ponownie, w opisany wy¿ej sposób.

Rys.6. Sposób wykonania uszczelnienia po³¹czenia niecki z pla¿¹ wokó³ basenu.

p³yta konstrukcyjna pla¿y

niecka basenowa

posadzka podk³adowa ALPOL AP 400

folia polietylenowa

styropian ekstrudowany

zaprawa wodoszczelna
do basenów ALPOL AH 753

taœma uszczelniaj¹ca ALPOL T1

grunt krzemianowo-polimerowy
do pod³o¿y mineralnych

ALPOL AG 707

emulsja bitumiczna do izolacji
i gruntowania ALPOL AH 740

bitumiczna masa uszczelniaj¹ca
ALPOL AH 741

zaprawa wodoszczelna
do basenów ALPOL AH 753

taœma uszczelniaj¹ca ALPOL T1

Szczegó³ A
(uszczelnienie naro¿a niecki)

grunt krzemianowo-polimerowy
do pod³o¿y mineralnych
ALPOL AG 707

A

zaprawa wodoszczelna
do basenów ALPOL AH 753

grunt krzemianowo-polimerowy
do pod³o¿y mineralnych
ALPOL AG 707
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Rys.7. Sposób wykonania uszczelnienia przelewu typu Wiesbaden.

ALPOL AH 760
ALPOL AK 517

(rys. 7)
ALPOL T1 (rys. 5)

ALPOL T1 ALPOL N

h) sposób wykonania uszczelnienia przelewu (na przyk³adzie systemu przelewowego typu Wiesbaden)
Podczas monta¿u kszta³tek przelewowych nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dok³adne przyklejenie i jednoczesne
wype³nienie przestrzeni miêdzy kszta³tk¹ a powierzchni¹ pod³o¿a pokryt¹ warstw¹ hydroizolacji. Zaleca siê u¿ycie
zaprawy epoksydowej , która dodatkowo zapewnia uszczelnienie przeciwwodne. Zamiast niej mo¿na
zastosowaæ klej up³ynniony elastyczny œredniowarstwowy . Dodatkowo

na wewnêtrznych i zewnêtrznych betonowego pod³o¿a przelewu wkleiæ taœmê
uszczelniaj¹c¹ , w podobny sposób jak na stykach dna niecki ze œcian¹ lub miêdzy œcianami .
Zaprawê o konsystencji szlamu nanosimy na krawêdzie pod³o¿a pasami odpowiadaj¹cymi szerokoœci siatkowej krawêdzi
taœmy uszczelniaj¹cej lub naro¿nika , uwzglêdniaj¹c niewielki naddatek. Nastêpnie przyklejamy
taœmê w taki sposób, aby pozostawiæ niewielki luz na swobodn¹ jej pracê. Zaprawê nanosimy powtórnie, w opisany wy¿ej
sposób.

przed wykonaniem w³aœciwej
hydroizolacji nale¿y krawêdziach

zaprawa wodoszczelna
do basenów
ALPOL AH 753

grunt krzemianowo-polimerowy
do pod³o¿y mineralnych
ALPOL AG 707

dno niecki basenowej

mankiet uszczelniaj¹cy
pod³ogowy ALPOL M2

zaprawa epoksydowa

Rys.8. Sposób wykonania uszczelnienia wpustu instalacyjnego.

ALPOL M1 ALPOL M2
ALPOL AH 753

ALPOL

ALPOL AH 753

(rys. 8)

i) sposób wykonania uszczelnienia wpustu instalacyjnego
Sposób uszczelnienia wpustu instalacyjnego zale¿y od jego typu i sposobu monta¿u. Wiêkszoœæ rodzajów wpustów
wymaga zastosowania dodatkowego uszczelnienia za pomoc¹ specjalnych, elastycznych mankietów. W zale¿noœci od
rodzaju mocowanego elementu stosuje siê mankiety uszczelniaj¹ce: œcienne lub pod³ogowe . Do
ich mocowania stosujemy zaprawê wodoszczeln¹ o konsystencji szlamu, któr¹ nale¿y nanieœæ na
pod³o¿e i brzeg wpustu. Zaprawê nanosimy pasami o powierzchni odpowiadaj¹cej szerokoœci krawêdzi perforowanej
mankietu , z niewielkim naddatkiem na zewn¹trz w celu dok³adniejszego wklejenia. Mankiet uk³adamy w taki
sposób, aby nie by³o naprê¿eñ ograniczaj¹cych jego swobodn¹ pracê. Powtórnie nanosimy zaprawê na powierzchniê
robocz¹.
Wpusty mog¹ byæ równie¿ mocowane mechanicznie, œrubami lub ko³kami, bezpoœrednio do pod³o¿a pokrytego warstw¹
zaprawy , w celu dok³adnego ich uszczelnienia. W przypadku pla¿y wokó³ basenu g³êbokoœæ
ewentualnego mocowania ko³kowego nie mo¿e przekraczaæ gruboœci warstwy dociskowej, aby nie uszkodziæ warstw
le¿¹cych poni¿ej. Niekiedy monta¿ wpustu mo¿e wymagaæ dodatkowego uszczelnienia zapraw¹ epoksydow¹ ,
szczególnie w przypadku zmiany jego po³o¿enia (np. po wykuciu wczeœniej zabetonowanego elementu). W podobny
sposób uszczelniamy nap³ywy wodne i inne elementy, np.: barierki, drabinki.

wpust pod³ogowy

kszta³tka przelewowa z kratk¹

zaprawa wodoszczelna
do basenów ALPOL AH 753

grunt krzemianowo-polimerowy
do pod³o¿y mineralnych
ALPOL AG 707

zaprawa epoksydowa

taœma uszczelniaj¹ca ALPOL T1
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j) nanoszenie warstw izolacji
Nanoszenie izolacji w newralgicznych miejscach mo¿na rozpocz¹æ po 6 godzinach od wklejenia akcesoriów
wzmacniaj¹cych. Niezbêdne s¹ trzy warstwy izolacji z zaprawy wodoszczelnej . Pierwsz¹ warstwê
zaprawy o konsystencji szlamu (z dodatkiem do 3% wody) k³adziemy na ca³¹ powierzchniê twardym pêdzlem lub szczotk¹
malarsk¹, intensywnie wcieraj¹c w pod³o¿e . Zaprawê nale¿y równie¿ nanosiæ na krawêdzie newralgicznych
miejsc. Szlam nak³adamy obficie, staraj¹c siê zachowaæ jednakow¹ gruboœæ. Do nanoszenia kolejnych warstw
przygotowujemy masê o konsystencji szpachli. Warstwê drug¹ i trzeci¹ nak³adamy na krzy¿, metod¹ szpachlowania.
Polega ona na nanoszeniu zaprawy na pod³o¿e cienk¹ warstw¹ przy u¿yciu nierdzewnej kielni i pacy

. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿d¹ nastêpn¹ warstwê mo¿na nak³adaæ po zwi¹zaniu poprzedniej, tj. po up³ywie
oko³o 6 godzin (w temperaturze powietrza 20°C). W celu unikniêcia rys skurczowych zaprawy nie nanosimy
jednowarstwowo w iloœci wiêkszej ni¿ 2 kg/m . Z uwagi na szybki przyrost wytrzyma³oœci mechanicznej powsta³ej pow³oki,
mo¿na j¹ ok³adaæ p³ytkami ceramicznymi po up³ywie 24 godzin od zakoñczenia robót. Pow³oka jest odporna na deszcz po
oko³o 12 godzinach od na³o¿enia. Przygotowan¹ (zarobion¹ i wymieszan¹) zaprawê nale¿y zu¿yæ w ci¹gu 1,5 godziny.

ALPOL AH 753

(fot. 12)

(fot. 13, 14, 15)

²

13

Warstwa ok³adziny wierzchniej zabezpiecza wszystkie wczeœniejsze warstwy przed wp³ywem warunków zewnêtrznych.
Zapewnia równie¿ odpowiednie w³asnoœci u¿ytkowe i estetyczne. Wykonuje siê j¹ ze specjalnych p³ytek ceramicznych
ci¹gnionych lub prasowanych, przeznaczonych do basenów.
P³ytek ci¹gnionych nie powinno siê docinaæ, dlatego ich wymiary musz¹ uwzglêdniaæ wymiary niecki basenu, przepustów
rurowych i innych elementów, które maj¹ wp³yw na nieci¹g³oœæ ok³adzin ceramicznych. Najczêœciej do mocowania takich
p³ytek stosuje siê kleje grubowarstwowe, nak³adane w warstwie o gruboœci do 3 cm.
P³ytki prasowane nie maj¹ ograniczeñ w przycinaniu do okreœlonego wymiaru. Do ich przyklejania stosuje siê elastyczne
kleje cienko- lub œredniowarstwowe klasy C2, normalne lub up³ynnione. Kleje nieup³ynnione, w celu unikniêcia pustek
powietrznych pod p³ytkami, wymagaj¹ stosowania metody kombinowanej (naniesienia kleju na pod³o¿e i stronê
monta¿ow¹ p³ytki). Kleje up³ynnione umo¿liwiaj¹ rezygnacjê z tej metody, wystarczy nanieœæ klej na pod³o¿e.
Uk³adanie p³ytek mo¿na rozpocz¹æ po 24 godzinach od na³o¿enia ostatniej warstwy zaprawy . Do
przyklejania p³ytek zaleca siê stosowanie klejów elastycznych: , szybkowi¹¿¹cego ,
up³ynnionego cienkowarstwowego lub up³ynnionego œredniowarstwowego .

ALPOL AH 753
ALPOL AK 513 ALPOL AK 512

ALPOL AK 516 ALPOL AK 517

Wykonanie warstwy ok³adzinowej

UWAGA

15

12

14

Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zalecanych gruboœci nak³adania zaprawy wodoszczelnej do basenów
.ALPOL AH 753
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b) przyklejanie ok³adziny ceramicznej
Klej nak³adamy na pod³o¿e za pomoc¹ kielni lub pacy, a nastêpnie równomiernie rozprowadzamy pac¹ stalow¹
z wyciêciami pó³kolistymi, o szerokoœciach miêdzy zêbami wynosz¹cych od 13 do 15 mm (dla klejów up³ynnionych) lub
pac¹ z wyciêciami prostok¹tnymi do 10 mm (dla klejów normalnych) . P³ytki przyk³adamy dociskaj¹c lekko do
pod³o¿a. W ci¹gu 10 minut mo¿na dokonaæ korekty ich po³o¿enia. Czynnoœæ przyklejania p³ytek wykonujemy w czasie nie
d³u¿szym ni¿ 30 minut. Kleje i nale¿y zu¿yæ w ci¹gu 1 godziny od wymieszania z wod¹,
klej w czasie 2 godzin, a klej w ci¹gu 15 minut. W przypadku zgêstnienia kleju nale¿y go
ponownie intensywnie wymieszaæ nie dolewaj¹c wody. Nie zu¿yty, twardniej¹cy zaczyn nie nadaje siê do powtórnego
zarobienia wod¹ i nale¿y go wyrzuciæ.

(fot. 16, 17)

ALPOL AK 516 ALPOL AK 517
ALPOL AK 513 ALPOL AK 512

1716

Podczas nak³adania warstwy nale¿y zwróciæ uwagê, aby nie uszkodziæ hydroizolacji.
Uk³adanie p³ytek nale¿y rozplanowaæ w taki sposób, aby spoiny miêdzy p³ytkami pokrywa³y siê ze szczelinami
dylatacyjnymi. W newralgicznych miejscach nale¿y zastosowaæ zaprawê epoksydow¹, aby unikn¹æ podci¹gania
kapilarnego wody w warstwie kleju.

kleju

c) wykonanie dylatacji w warstwie ok³adzinowej
W warstwie ok³adzinowej mog¹ wyst¹piæ dwa rodzaje szczelin dylatacyjnych:
- konstrukcyjne, powsta³e po przeniesieniu dylatacji konstrukcyjnych pod³o¿a,
- przeciwskurczowe, zaplanowane dodatkowo, maj¹ce na celu skompensowanie ró¿nic w pracy miêdzy sztywnym
pod³o¿em betonowym, a warstwami ok³adziny (klej i p³ytki).
Nale¿y je wype³niæ trwale plastyczn¹ mas¹ uszczelniaj¹c¹. Krawêdzie dylatacji przed ich wype³nieniem powinny byæ
pomalowane specjalnym gruntem, odpowiednim dla masy uszczelniaj¹cej. Po wyschniêciu gruntu wciskamy w szczelinê
wodoodporny sznur dylatacyjny i wype³nienie powsta³¹ szczelinê mas¹ uszczelniaj¹c¹ .(rys. 9)

a
ALPOL AK 512 ALPOL AK 513 ALPOL AK 516 ALPOL

AK 517

) przygotowanie zaprawy klej¹cej do ok³adzin
Kleje i dostarczane s¹ w opakowaniach 5 i 25 kg, natomiast i

w opakowaniach 25 kg. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu ca³ej zawartoœci opakowania (suchej mieszanki)
do pojemnika z przygotowan¹ i odmierzon¹ porcj¹ wody w iloœci podanej na opakowaniu. Zaleca siê stosowanie ch³odnej
i czystej wody, najlepiej pitnej. Mieszanie wykonujemy mechanicznie, przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
z mieszad³em koszyczkowym, do uzyskania jednorodnej masy i za³o¿onej konsystencji. Po odczekaniu 3 minut ponownie
mieszamy. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy kleju, miêdzy innymi przyczepnoœæ i odkszta³cenie
poprzeczne. Do kleju nie wolno dodawaæ jakichkolwiek substancji.

UWAGA

Rys.9. Sposób wype³nienia dylatacji konstrukcyjnej w warstwie ok³adzinowej.

klej up³ynniony elastyczny
œredniowarstwowy do ok³adzin
ceramicznych ALPOL AK 517

ok³adzina ceramiczna basenowa

zaprawa wodoszczelna
do basenów ALPOL AH 753

taœma uszczelniaj¹ca ALPOL T1

sznur dylatacyjny

uszczelnienie dylatacji

zaprawa epoksydowa
do spoinowania ALPOL AH 760

grunt krzemianowo-polimerowy
do pod³o¿y mineralnych
ALPOL AG 707

pod³o¿e
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Rys.10. Sposób wykonania uszczelnienia przelewu typu Wiesbaden.

ALPOL AH 760
(rys. 10)

d) sposób wykonania uszczelnienia przelewu w warstwie ok³adzinowej (na przyk³adzie przelewu typu
Wiesbaden)

Uszczelnienie przelewu wykonujemy za pomoc¹ dwóch systemowych produktów: specjalnego gruntu i
masy uszczelniaj¹cej. Najpierw malujemy odpowiednim gruntem krawêdzie styków miêdzy przelewem i p³ytkami,
a nastêpnie wype³niamy je za pomoc¹ elastycznej masy uszczelniaj¹cej. W zale¿noœci od wielkoœci szczeliny mo¿e
zaistnieæ potrzeba zastosowania sznura dylatacyjnego o odpowiedniej œrednicy. P³ytki basenowe wzd³u¿ przelewu
powinny byæ przyklejone za pomoc¹ zaprawy epoksydowej . Zapewni to dodatkowe uszczelnienie oraz
ochronê przed podci¹ganiem kapilarnym wilgoci .

trwale plastycznej

(rys. 11)

f) sposób wykonania uszczelnienia wpustu instalacyjnego w warstwie ok³adzinowej
Krawêdzie wpustu i p³ytek wokó³ wpustu powinny byæ najpierw pomalowane specjalnym gruntem odpowiednim dla masy
uszczelniaj¹cej. Nastêpnie nale¿y wcisn¹æ w szczelinê miêdzy wpustem i p³ytkami sznur dylatacyjny o w³aœciwej œrednicy.
Kolejna czynnoœæ to dok³adne wype³nienie powsta³ej szczeliny mas¹ uszczelniaj¹c¹ trwale plastyczn¹ .

klej up³ynniony elastyczny
œredniowarstwowy do ok³adzin
ceramicznych ALPOL AK 517

zaprawa wodoszczelna
do basenów
ALPOL AH 753

grunt krzemianowo-polimerowy
do pod³o¿y mineralnych
ALPOL AG 707

dno niecki basenowej

mankiet uszczelniaj¹cy
pod³ogowy ALPOL M2

sznur dylatacyjny

zaprawa epoksydowa

wpust pod³ogowy

uszczelnienie

P³ytki przyklejane metod¹ cienkowarstwow¹ z zastosowaniem klejów, np. , , mog¹ byæ spoino-
wane najwczeœniej po up³ywie 24 godzin. Powierzchnie ok³adzin mocowane klejami szybkowi¹¿¹cymi, np.

, mog¹ byæ spoinowane po up³ywie 6 godzin. P³ytki mocowane klejami œrednio i grubowarstwowymi, np.
, mog¹ byæ spoinowane dopiero po wyschniêciu warstwy kleju pod p³ytkami.

Zalecamy sprawdziæ odpornoœæ p³ytki na przebarwienia od masy fugowej.

ALPOL AK 516 AK 513
ALPOL

AK 512 ALPOL
AK 517

Rys.11. Sposób wykonania uszczelnienia wpustu instalacyjnego.

UWAGA

ok³adzina ceramiczna basenowa

kszta³tka przelewowa z kratk¹

uszczelnienie

zaprawa epoksydowa do spoinowania
szara ALPOL AH 760

ok³adzina ceramiczna basenowa

uszczelnienie

zaprawa wodoszczelna
do basenów ALPOL AH 753

grunt krzemianowo-polimerowy
do pod³o¿y mineralnych
ALPOL AG 707

zaprawa epoksydowa

ALPOL AK 516Klej up³ynniony wysoko elastyczny
lub Klej up³ynniony elastyczny œredniowarstwowy
do ok³adzin ceramicznych ALPOL AK 517
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(rys. 12)

e) sposób wykonania uszczelnienia po³¹czenia dna i œciany niecki basenu w warstwie ok³adzinowej
Krawêdzie styków p³ytek na po³¹czeniu miêdzy dnem i œcian¹ nale¿y najpierw pomalowaæ odpowiednim gruntem,
a nastêpnie wype³niæ za pomoc¹ elastycznej masy uszczelniaj¹cej. Dodatkowo, przed wype³nieniem szczeliny, nale¿y
wcisn¹æ w ni¹ wodoodporny sznur dylatacyjny o odpowiedniej œrednicy, uzale¿nionej od jej szerokoœci .
W podobny sposób wykonujemy uszczelnienie styków po³¹czeñ miêdzy œcianami.

Rys.12. Sposób uszczelnienia po³¹czenia dna i œciany niecki basenowej.

zaprawa wodoszczelna
do basenów ALPOL AH 753

klej up³ynniony elastyczny
œredniowarstwowy do ok³adzin
ceramicznych ALPOL AK 517

sznur dylatacyjny

uszczelnienie szczeliny

klej elastyczny ALPOL AK 513

taœma uszczelniaj¹ca ALPOL T1

zaprawa epoksydowa
do spoinowania szara
ALPOL AH 760

klej up³ynniony elastyczny
œredniowarstwowy do ok³adzin
ceramicznych ALPOL AK 517

ok³adzina ceramiczna basenowa

zaprawa wodoszczelna
do basenów ALPOL AH 753

grunt krzemianowo-polimerowy
do pod³o¿y mineralnych
ALPOL AG 707

Szczegó³ A
(uszczelnienie naro¿a niecki)

A

(rys. 13)

g) sposób wykonania uszczelnienia po³¹czenia niecki z pla¿¹ wokó³ basenu w warstwie ok³adzinowej
Uszczelnienie tego po³¹czenia wykonujemy podobnie jak uszczelnienie dylatacji. Szczelinê nale¿y wype³niæ trwale
plastyczn¹ mas¹ uszczelniaj¹c¹, po wczeœniejszym pomalowaniu krawêdzi p³ytek specjalnym gruntem, odpowiednim dla
masy uszczelniaj¹cej. Nastêpnie wciskamy w szczelinê miêdzy p³ytkami sznur dylatacyjny o w³aœciwej œrednicy. Kolejna
czynnoœæ to dok³adne wype³nienie powsta³ej szczeliny mas¹ uszczelniaj¹c¹ trwale plastyczn¹ .

Rys.13. Sposób wykonania uszczelnienia po³¹czenia niecki z pla¿¹ wokó³ basenu.

uszczelnienie

zaprawa epoksydowa

p³yta konstrukcyjna

niecka basenu

posadzka podk³adowa ALPOL AP 400

folia polietylenowa

styropian ekstrudowany

zaprawa wodoszczelna
do basenów ALPOL AH 753

klej up³ynniony
wysoko elastyczny ALPOL AK 516

zaprawa epoksydowa
do spoinowania szara ALPOL AH 760

taœma uszczelniaj¹ca ALPOL T1

sznur dylatacyjny

grunt krzemianowo-polimerowy
do pod³o¿y mineralnych

ALPOL AG 707

Emulsja bitumiczna do izolacji
i gruntowania ALPOL AH 740

bitumiczna masa uszczelniaj¹ca
ALPOL AH 741

klej elastyczny ALPOL AK 513
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Odbiór robót
Przedmiotem odbioru powinny byæ poszczególne fazy robót:

przygotowanie pod³o¿a niecki basenu,

wykonanie dylatacji.

•

•

•

•

•

•

•

•

wykonanie warstwy izolacji zewnêtrznej,

wykonanie warstwy izolacji podposadzkowej,

przygotowanie pod³o¿a pod warstwy izolacji podp³ytkowej,

wykonanie uszczelnieñ newralgicznych miejsc,

wykonanie warstwy izolacji podp³ytkowej,

wykonanie warstwy ok³adziny wierzchniej,

Poszczególne fazy zanikaj¹cych robót powinny byæ odebrane przez kierownika budowy przy udziale inspektora nadzoru
i potwierdzone wpisami w Dzienniku Budowy. Po zakoñczeniu ca³oœci robót nale¿y dokonaæ ich koñcowego odbioru
i sporz¹dziæ protokó³ odbioru.
Przy odbiorze koñcowym nale¿y oceniæ nastêpuj¹ce elementy robót:

Wykonane powierzchnie powinny byæ równe, z odpowiednim spadkiem, bez spêkañ, przebarwieñ spoin, pofalowañ,
zag³êbieñ, ubytków. Przestrzenie pomiêdzy ró¿nymi materia³ami winny byæ wype³nione odpowiednimi masami
uszczelniaj¹cymi.
W przypadku wyst¹pienia jakichkolwiek nieprawid³owoœci i usterek, wykonawca robót jest zobowi¹zany do ich usuniêcia.
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•

•

spadki powierzchni - wed³ug wymagañ normowych i projektu,

zgodnoœæ warstw (gruboœci, u¿yte produkty),

prawid³owoœæ wykonania uszczelnieñ w miejscach newralgicznych i ich zgodnoœæ z dokumentacj¹,

prawid³owoœæ wykonania ok³adziny, jej spoinowania oraz dylatowania.

Dane formalno-prawne
Zaprawa wodoszczelna dwusk³adnikowa . Aprobata Techniczna nr AT/2003-11-0334, wydana przez
Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy w Katowicach.
Zaprawy , , . Norma PN-EN 998-2:2004. Dla produkowanych zapraw posiada
Certyfikat ITB nr 1488-CPD-0010.
Klej up³ynniony wysoko elastyczny , klej up³ynniony elastyczny œredniowarstwowy do ok³adzin ,
klej elastyczny , klej szybkowi¹¿¹cy elastyczny . Norma PN-EN 12004:2002/A1.
Grunt krzemianowo-polimerowy do pod³o¿y mineralnych . Norma PN-C-81906:2003.
Bitumiczna masa uszczelniaj¹ca . Norma PN-B-24000:1997-Dn, Certyfikat zgodnoœci PCBiC
nr B/13/10189/03.
Emulsja bitumiczne do izolacji i gruntowania . Norma PN-B-24002:1997/Ap1:2001-AL, Certyfikat
zgodnoœci PCBiC nr Z/13/10029/06.
Zaprawa epoksydowa do spoinowania szara . Norma PN-EN 13888:2004.
Posadzka podk³adowa . Norma PN-EN-13813:2003.
Na wszystkie produkty opisane w instrukcji wydano Deklaracje Zgodnoœci i Karty Charakterystyki Preparatu
Niebezpiecznego oraz uzyskanoAtesty Higieniczne Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie.
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h) spoinowanie p³ytek ok³adziny basenowej
Do wype³nienia fug pomiêdzy p³ytkami zaleca siê elastyczne, wodoszczelne zaprawy do spoinowania. Mog¹ to byæ
produkty cementowo-polimerowe lub epoksydowe. Ze wzglêdu na wysok¹ odpornoœæ na czynniki zewnêtrzne w trakcie
u¿ytkowania, szczególnie wymywanie i œcieranie, doskonale sprawdza siê zaprawa epoksydowa do spoinowania szara

.
Przed spoinowaniem nale¿y usun¹æ resztki kleju ze szczelin miêdzy p³ytkami, oczyœciæ je i odkurzyæ. Krawêdzie p³ytek
powinny byæ suche. Masê fugow¹ nale¿y nanosiæ za pomoc¹ specjalnych narzêdzi w taki sposób, aby w ca³oœci wype³ni³y
przestrzeñ miêdzy p³ytkami, a pod³o¿em. Nadmiar masy zbieramy po przek¹tnej, a nastêpnie zmywamy powierzchniê za
pomoc¹ wilgotnej szmatki lub g¹bki. Po wyschniêciu jeszcze raz zmywamy i nawil¿amy fugi.
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i) sposób u¿ycia zaprawy epoksydowej do spoinowania
Przygotowanie zaprawy do aplikacji polega na dok³adnym wymieszaniu sk³adników A (¿ywica) i B
(utwardzacz) za pomoc¹ wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej (600 obr./min.) z mieszad³em spiralnym, a¿ do uzyskania
jednorodnej masy (czas mieszania: od 3 do 4 minut). Nastêpnie przelewamy masê do czystego pojemnika, aby unikn¹æ
zanieczyszczenia resztkami sk³adników, które mog¹ pozostaæ na œciankach pojemnika. Do prac stosujemy tylko
specjalne narzêdzia, przeznaczone do wyrobów epoksydowych. Natychmiast po wype³nieniu spoiny nale¿y oczyœciæ
powierzchniê p³ytek. W tym celu mo¿na zastosowaæ ciep³¹ wodê.
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