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System ALPOL HYDRO PLUS przeznaczony jest do kompleksowego wykonywania uszczelnieñ przeciwwilgociowych 
oraz warstw u¿ytkowych w ³azienkach i kuchniach, w budownictwie mieszkaniowym i przemys³owym oraz w budynkach 
u¿ytecznoœci publicznej, zarówno w obiektach remontowanych jak i nowowznoszonych.

warstwy izolacyjno - przesuwnej,

warstwy dociskowej,

warstwy izolacji podp³ytkowej,

warstwy ok³adzinowej.

Metoda hydroizolacji wed³ug systemu ALPOL HYDRO PLUS polega na wykonaniu nastêpuj¹cych warstw:

warstwy izolacji termicznej,

Przyk³adowe miejsca zastosowania systemu  ALPOL HYDRO PLUS:

fot.1 - ³azienka,
fot.2 - kuchnia.

POZIOMYCH

warstwy wyrównuj¹cej,

warstwy izolacji podp³ytkowej,

warstwy ok³adzinowej.

PIONOWYCH
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Rys.1. Przyk³adowe uk³ady warstw dla:
A - posadzki z izolacj¹ termiczn¹,
B - posadzki bez izolacji termicznej,
C - œciany wyrówanej tynkiem.

Poprawne zaprojektowanie i wykonanie uk³adu warstw z najlepszych jakoœciowo produktów decyduje o trwa³oœci 
elementów konstrukcyjnych i zapewnia bezpieczne u¿ytkowanie oraz prawid³ow¹ wspó³pracê elementów sk³adaj¹cych 
siê na warstwy izolacji i ok³adziny. Przyk³adowe uk³ady warstw przedstawia rysunek nr 1; A, B, C.

warstwa ok³adzinowa

warstwa izolacji podp³ytkowej

warstwa dociskowa

warstwa izolacji termicznej

warstwa izolacyjno-przesuwna

p³yta konstrukcyjna

 A

 C

warstwa ok³adzinowa

warstwa izolacji podp³ytkowej

warstwa wyrównuj¹ca

œciana

warstwa ok³adzinowa

warstwa izolacji podp³ytkowej

warstwa dociskowa

warstwa izolacyjno-przesuwna

p³yta konstrukcyjna

 B



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

spoiny:
- w¹skie ALPOL  AS 210 - 295
- szerokie ALPOL  AS 200 - 287 

folia hydroizolacyjna ALPOL  AH 751

kleje do ok³adzin:
- do gresu odkszta³calny ALPOL  AK 511 klasy C1T
- szybkowi¹¿¹cy elastyczny ALPOL  AK 512 klasy C2FT
- elastyczny ALPOL  AK 513 klasy C2TE
- do marmuru elastyczny bia³y ALPOL  AK 514 klasy C2TE 
- do gresu elastyczny ALPOL  AK 515 klasy C2T 
- up³ynniony wysoko elastyczny ALPOL  AK 516 klasy C2FE

- paca z prostok¹tnymi zêbami
- paca z pó³okr¹g³ymi przestrzeniami miêdzy zêbami

od 0,2 do 0,25 kg

od 0,6 do 0,9 kg

2,5 kg
2,8 kg
2,6 kg
2,8 kg
2,4 kg

od 2,5 do 4 kg
od 5 do 7 kg

 od 0,4 do 0,8 kg
od 0,7 do 1,2 kg

mankiet uszczelniaj¹cy œcienny ALPOL M1 120x120
mankiet uszczelniaj¹cy pod³ogowy ALPOL M2 400x400
taœma uszczelniaj¹ca ALPOL T1 120/70
naro¿nik uszczelniaj¹cy wewnêtrzny ALPOL N1
naro¿nik uszczelniaj¹cy zewnêtrzny ALPOL N2

Produkty uzupe³niaj¹ce:

posadzka podk³adowa ALPOL  AP 400
posadzka samorozlewna szybkowi¹¿¹ca ALPOL  AP 410
posadzka samopoziomuj¹ca cienkowarstwowa ALPOL  AP 420 
posadzka samopoziomuj¹ca szybkowi¹¿¹ca cienkowarstwowa ALPOL  AP 421

zaprawy specjalne: 
zaprawa szybkowi¹¿¹ca ALPOL  AZ 130
zaprawa monta¿owa ALPOL  AZ 131
zaprawa wyrównawcza ALPOL  AZ 135

grunt g³êboko penetruj¹cy ALPOL  AG 700
grunt odcinaj¹cy do ch³onnych pod³o¿y, barwiony ALPOL  AG 703

tynki tradycyjne: 
tynk szary cementowo-wapienny rêczny ALPOL  AT 300, AT 310
tynk szary cementowo-wapienny maszynowy ALPOL  AT 301, AT 311
tynk szary podk³adowy maszynowy ALPOL  AT 303 
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Schemat systemu dla hydroizolacji poziomej

Schemat systemu dla hydroizolacji pionowej

warstwa ok³adzinowa 
- p³ytki ceramiczne

- klej szybkowi¹¿¹cy elastyczny ALPOL  AK 512

warstwa izolacji podp³ytkowej 

warstwa wyrównuj¹ca

- dwie warstwy folii hydroizolacyjnej ALPOL  AH 751
- grunt krzemianowo-polimerowy 
  do pod³o¿y mineralnych  ALPOL  AG 707

warstwa ok³adzinowa 
- p³ytki ceramiczne

warstwa izolacji podp³ytkowej 

- dwie warstwy folii hydroizolacyjnej ALPOL  AH 751
- grunt krzemianowo-polimerowy 
  do pod³o¿y mineralnych  ALPOL  AG 707

- folia polietylenowa

warstwa dociskowa 
- posadzka podk³adowa ALPOL  AP 400

warstwa izolacji termicznej 

- styropian ekstrudowany 

warstwa izolacyjno - przesuwna 
- dwie warstwy folii polietylenowej

p³yta konstrukcyjna

- klej up³ynniony wysoko elastyczny ALPOL  AK 516

- tynk szary cementowo - wapienny maszynowy ALPOL  AT 301
- tynk szary podk³adowy maszynowy ALPOL  AT 303

Prace hydroizolacyjne powinny wykonywaæ tylko wyspecjalizowane firmy. Zastosowanie elementów sk³adowych 
systemu hydroizolacji jednego producenta gwarantuje wysok¹ jakoœæ uszczelnienia. Przed rozpoczêciem robót nale¿y 
zapoznaæ siê z instrukcj¹ wykonania oraz z informacjami technicznymi podanymi przez producenta na opakowaniach 
produktów. Nale¿y równie¿ zapoznaæ siê z rysunkami obrazuj¹cymi szczegó³owe wykonanie poszczególnych 
elementów systemu oraz przygotowaæ niezbêdne materia³y, sprzêt i narzêdzia.

Ze wzglêdu na ró¿ne rodzaje pod³o¿y oraz ró¿ne warstwy stosowane w procesie hydroizolacji, system ALPOL HYDRO 
PLUS mo¿na rozdzieliæ na hydroizolacje poziome i pionowe.
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HYDROIZOLACJE  POZIOME

Zadaniem warstwy izolacyjno - przesuwnej jest umo¿liwienie niezale¿nej pracy warstw bêd¹cych w bezpoœrednim jej 
s¹siedztwie. Warstwa ta pe³ni równie¿ rolê izolacji przeciwwilgociowej.

a)  przygotowanie pod³o¿a pod warstwê izolacyjno - przesuwn¹

W zale¿noœci od rodzaju prowadzonych prac (wznoszenie nowego obiektu lub roboty remontowe), przygotowanie 
pod³o¿a przebiega wed³ug podanych poni¿ej zaleceñ.

Pierwszym etapem prac przygotowawczych jest dok³adne oczyszczenie p³yty konstrukcyjnej z luŸnych elementów 
i warstw antyadhezyjnych. Ewentualne naprawy nierównoœci i uzupe³nienie ubytków mo¿na dokonaæ zapraw¹ 
szybkowi¹¿¹c¹ ALPOL  AZ 130. Poprawnie przygotowane pod³o¿e powinno byæ równe, suche, czyste, wolne od 
kurzu i zanieczyszczeñ. 

P³yty stropowe, posadzki betonowe, cementowe, anhydrytowe odpowiednio wysezonowane.

Warstwa izolacyjno - przesuwna

b) sposób wykonania warstwy izolacyjno - przesuwnej

Warstwê izolacyjno - przesuwn¹ nale¿y uk³adaæ bezpoœrednio na pod³o¿u. Foliê polietylenow¹ o gruboœci 
0,2 mm uk³adaæ w dwóch warstwach na krzy¿. Brzegi folii wywin¹æ na œcianê lub szalunek na zaprojektowan¹ wysokoœæ 
izolacji termicznej i warstwy dociskowej.

c) wykonywanie dylatacji brzegowych i monta¿ armatury sanitarnej

Wykonanie warstwy dociskowej nale¿y poprzedziæ mocowaniem dylatacji brzegowej do œcian. Do jej wykonania mo¿na 
zastosowaæ np. paski styropianu gruboœci 1 cm o wysokoœci równej sumie gruboœci izolacji termicznej i warstwy 
dociskowej lub samoprzylepne taœmy dylatacyjne. Styropianowe paski dylatacji brzegowej mocujemy technik¹ klejow¹ 
do powierzchni œcian opieraj¹c doln¹ krawêdŸ pasków na pod³o¿u. Dylatacjê brzegow¹ zakrywamy wywiniêt¹ ponad ni¹ 
warstw¹ folii tworz¹cej warstwê izolacyjno - przesuwn¹ (rys.2).

W  OBIEKCIE  NOWOWZNOSZONYM

Pod³o¿e powinno byæ oczyszczone z kurzu, brudu, mleczka cementowego, t³uszczu, farb, substancji bitumicznych itp. 
Stare warstwy o s³abej przyczepnoœci, kruche i ³uszcz¹ce siê usun¹æ. Przed przyst¹pieniem do prac remontowych 
niezbêdne jest sprawdzenie stanu pod³o¿a. W zale¿noœci od oceny jego stanu mo¿e ono wymagaæ:
-  wzmocnienia (nale¿y zastosowaæ grunt g³êboko penetruj¹cy ALPOL  AG 700),
-  napraw powierzchniowych (w zale¿noœci od wielkoœci powierzchni i rodzaju napraw nale¿y zastosowaæ dla 

niewielkich ubytków zaprawê szybkowi¹¿¹c¹ ALPOL AZ 130, dla wiêkszych zaprawê wyrównawcz¹ ALPOL 
AZ 135). 

- wyrównania (przy du¿ych powierzchniach zaleca siê wyrównaæ pod³o¿e jedn¹ z posadzek samopoziomuj¹cych 
ALPOL  AP 410, ALPOL  AP 420 lub ALPOL  AP 421, przy mniejszych powierzchniach mo¿na zastosowaæ zaprawê 
ALPOL  AZ  135).

W  OBIEKCIE  REMONTOWANYM
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Na tym etapie mo¿na zamontowaæ i dodatkowo uszczelniæ odpowiednimi mankietami uszczelniaj¹cymi ALPOL M2 
armaturê sanitarn¹ (wpusty pod³ogowe), mankietami ALPOL M1 przejœcia rur, itp. Je¿eli monta¿ ich bêdzie odbywa³ siê 
póŸniej, nale¿y wszystkie otwory i miejsca monta¿u zabezpieczyæ przed zabrudzeniem. Zaleca siê wykonaæ szalowanie 
tych miejsc w celu pozostawienia pustek umo¿liwiaj¹cych póŸniejszy monta¿ armatury.

a) wykonywanie warstwy izolacji termicznej

Rys.2. Sposób wykonania dylatacji brzegowej i warstwy izolacyjno - przesuwnej.

Funkcj¹ tej warstwy jest zabezpieczenie przed utrat¹ ciep³a do pomieszczeñ znajduj¹cych siê poni¿ej oraz dodatkowo 
pe³ni ona rolê izolacji akustycznej. Warstwê termoizolacyjn¹ mo¿na wykonaæ ze styropianu ekstrudowanego, styropianu 
EPS 100 - 038 (FS 20) lub odpowiedniej we³ny mineralnej.

Rys.3. Sposób wykonania warstwy izolacji termicznej.

b) zabezpieczenie izolacji termicznej

Warstwê izolacji termicznej, szczególnie jeœli jest wykonana ze styropianu EPS 100 - 038 lub we³ny mineralnej, zaleca 
siê zabezpieczyæ przed uszkodzeniami mechanicznymi foli¹ polietylenow¹ o gruboœci co najmniej 0,15 mm. 
W przypadku zastosowania we³ny mineralnej folia chroni j¹ równie¿ przed zawilgoceniem.

Podczas wykonywania tej warstwy nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, aby przy uk³adaniu nie uszkodziæ p³yt 
izolacji termicznej.

warstwa 
izolacyjno-przesuwna

dylatacja brzegowa -
pasek styropianu

1 cm

szalunek

wpust pod³ogowy

mankiet uszczelniaj¹cy ALPOL M2

1 cm

wpust pod³ogowy

mankiet uszczelniaj¹cy ALPOL M2

warstwa 
izolacji termicznejdylatacja brzegowa -

pasek styropianu

warstwa 
izolacyjno-przesuwna
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Rys.4. Warstwa dociskowa ze spadkiem do wpustu pod³ogowego.

Po u³o¿eniu masy konieczne jest jej rozœcielenie za pomoc¹ listwy zgarniaj¹cej lub du¿ej pacy stalowej. Œwie¿y podk³ad 
nale¿y chroniæ przed zawilgoceniem oraz nadmiernym przesuszeniem. Podczas wykonywania tej warstwy nale¿y 
zwróciæ szczególn¹ uwagê na spadki w kierunku odp³ywu wody (je¿eli wystêpuje wpust pod³ogowy w posadzce). Górn¹ 
powierzchniê warstwy dociskowej nale¿y zatrzeæ „na g³adko” (rys.4).

a) wykonywanie warstwy dociskowej

Warstwê dociskow¹ zaleca siê wykonaæ z posadzki podk³adowej ALPOL AP 400 (zaprawy szybkowi¹¿¹cej ALPOL 
AZ 130 lub zaprawy wyrównawczej ALPOL AZ 135). Gruboœæ warstwy dociskowej powinna wynosiæ co najmniej 4 cm. 
Prace nale¿y wykonywaæ w temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C. Posadzka ALPOL AP 400 dostarczana w 
postaci suchej mieszanki jest produktem o optymalnym sk³adzie, do którego nie wolno dodawaæ ¿adnych substancji. 
Przygotowanie masy roboczej polega na wymieszaniu gotowego produktu z czyst¹, ch³odn¹ wod¹ w iloœci 
od 3 do 3,5 l na ka¿de 25-cio kilogramowe opakowanie. W zale¿noœci od iloœci przygotowywanej mieszanki u¿ywaæ 
wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej z mieszad³em koszyczkowym lub betoniarki. Do przygotowanych wczeœniej 
pojemników lub betoniarki nale¿y najpierw nalaæ odpowiedni¹ iloœæ wody, a nastêpnie wsypaæ such¹ mieszankê 
i wymieszaæ do uzyskania masy o jednorodnej konsystencji „wilgotnej ziemi”.
Nastêpnie, w przypadku zastosowania dodatkowego zbrojenia, nale¿y u³o¿yæ siatkê zbrojenia na podk³adkach 
dystansowych. Gotowa masa winna zostaæ wbudowana w czasie nie d³u¿szym ni¿ 60 minut od jej przygotowania. 
Przerwy pomiêdzy uk³adaniem kolejnych partii podk³adu nie mog¹ przekraczaæ 30 minut. Przekroczenie tego czasu 
skutkuje pogorszeniem jakoœci po³¹czeñ kolejnych partii z wczeœniej wykonanymi fragmentami warstwy.

Zwiêkszenie iloœci wody zarobowej ponad wskazania producenta skutkuje obni¿eniem wytrzyma³oœci koñcowej, 
wyd³u¿a czas wi¹zania i mo¿e prowadziæ do powstania rys i pêkniêæ skurczowych.

UWAGA

Warstwa dociskowa

Zadaniem warstwy dociskowej jest stworzenie stabilnego pod³o¿a pod warstwê ok³adzinow¹, ochrona warstwy 
izolacyjno - przesuwnej oraz warstwy izolacji termicznej. Warstwa dociskowa jest równie¿ elementem przenosz¹cym 
obci¹¿enia wynikaj¹ce z u¿ytkowania i zmian liniowych od temperatury. Warstwê dociskow¹ mo¿na wzmocniæ 
dodatkowym zbrojeniem.

warstwa 
izolacyjno-przesuwna

1 cm

wpust pod³ogowy

mankiet uszczelniaj¹cy ALPOL M2

warstwa 
izolacji termicznejdylatacja brzegowa -

pasek styropianu

warstwa dociskowa 
posadzka podk³adowa 
ALPOL AP 400
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Pod³o¿e powinno byæ noœne, wolne od zanieczyszczeñ i œrodków antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny byæ 
zwi¹zane i wysezonowane. Rodzaj potrzebnych prac przygotowawczych zale¿y od materia³u pod³o¿a. W przypadku 
równych œcian otynkowanych lub wymurowanych na cienk¹ spoinê pod³o¿e nie wymaga wykonania dodatkowych 
zabiegów. Gdy œciany s¹ murowane tradycyjnie lub z elementów o powierzchni ryflowanej, pod³o¿e nale¿y otynkowaæ. 
Zalecane tynki: szary cementowo-wapienny ALPOL  AT 300 i AT 301 lub AT 310 i AT 311 wykonane na podk³adzie 
ALPOL AT 303. Przed tynkowaniem nale¿y zwróciæ uwagê na potrzebê zastosowania odpowiednich gruntów 
w zale¿noœci od rodzaju i stanu pod³o¿a. Dla pod³o¿y ch³onnych nale¿y zastosowaæ grunt ALPOL AG 703, zaœ dla 
pod³o¿y betonowych grunt ALPOL  AG 702.

W przypadku prac remontowych, podobnie jak przy pod³o¿ach poziomych, niezbêdne jest sprawdzenie stanu pod³o¿a. 
W zale¿noœci od jego stanu mo¿e ono wymagaæ:
- wymiany (nale¿y wtedy je usun¹æ, oczyœciæ i wykonaæ czynnoœci opisane jak dla obiektu nowowznoszonego),
- wzmocnienia (nale¿y zastosowaæ grunt g³êboko penetruj¹cy ALPOL  AG 700),
- reperacji (w zale¿noœci od wielkoœci powierzchni i rodzaju napraw nale¿y zastosowaæ dla niewielkich ubytków zaprawê 

szybkowi¹¿¹c¹ ALPOL  AZ 130, dla wiêkszych powierzchni zaprawê wyrównawcz¹ ALPOL  AZ 135).
2Dla powierzchni powy¿ej 1 m  zaleca siê wykonaæ tynkowanie jednym z tynków ALPOL  AT. 

UWAGA

W  OBIEKCIE  NOWOWZNOSZONYM

W  OBIEKCIE  REMONTOWANYM

Gotowa warstwa dociskowa wykonana z posadzki podk³adowej ALPOL  AP 400 (zaprawy szybkowi¹¿¹cej ALPOL  
AZ 130 lub zaprawy wyrównawczej ALPOL  AZ 135) nie wymaga pielêgnacji. W ¿adnym wypadku nie nale¿y jej 
polewaæ wod¹.

Tynki cementowe, cementowo - wapienne, p³yty gipsowo - kartonowe, œciany z betonu, cegie³ silikatowych, bloczków 
gipsowych oraz z betonu komórkowego murowane na cienk¹ spoinê, odpowiednio wysezonowane. Pod³o¿em mog¹ 
byæ równie¿ warstwy ok³adzinowe z p³ytek ceramicznych.

HYDROIZOLACJE  PIONOWE

2Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne powinny dzieliæ pod³o¿e na pola o powierzchni nie wiekszej ni¿ 30 m , przy 
d³ugoœci boku nie przekraczaj¹cej 6 m. Szerokoœæ szczeliny dylatacyjnej nacinanej na g³êbokoœæ 1/3 warstwy winna 
wynosiæ ok. 5 mm (rys.5). Do kolejnego etapu robót mo¿na przyst¹piæ po zwi¹zaniu i wyschniêciu warstwy dociskowej.

Rys.5. Dylatacja przeciwskurczowa w warstwie dociskowej.

b) wykonywanie dylatacji przeciwskurczowych w warstwie dociskowej

szczelina dylatacyjna

warstwa 
izolacyjno-przesuwna

p³yta konstrukcyjna

5 mmwarstwa dociskowa 
posadzka podk³adowa 
ALPOL AP 400

warstwa 
izolacji termicznej
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Nale¿y zabezpieczyæ istniej¹ce dylatacje przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Pod³o¿e musi byæ noœne, wolne od 
zanieczyszczeñ i œrodków antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny byæ zwi¹zane i wysezonowane. Stare warstwy 
o s³abej przyczepnoœci, kruche i ³uszcz¹ce siê usun¹æ. 

Prace nale¿y rozpocz¹æ od wklejenia taœm, naro¿ników i mankietów uszczelniaj¹cych ALPOL. Na rysunku nr 6 
przedstawione s¹ miejsca wymagaj¹ce zastosowania dodatkowych elementów izolacji jak; szczeliny dylatacyjne, 
miejsca przechodzenia przez œciany rur instalacji, po³¹czenia pod³o¿a poziomego ze œcian¹, wpusty pod³ogowe 
i po³¹czenia œcian.

A

B

C

D

E

UWAGA

Folia hydroizolacyjna ALPOL AH 751 jest gotow¹ mas¹ uszczelniaj¹c¹, któr¹ przed u¿yciem nale¿y dok³adnie 
wymieszaæ. Masê nale¿y nak³adaæ w co najmniej dwóch warstwach. 

a) przygotowanie pod³o¿a

Warstwa izolacji podp³ytkowej

Pod³o¿em pod izolacjê podp³ytkow¹ jest warstwa dociskowa (rys. 1A i B), b¹dŸ te¿, w przypadku œcian (rys. 1C), warstwa 
wyrównuj¹ca. Pod³o¿a te, po ich uprzednim wykonaniu i przygotowaniu wed³ug zasad opisanych wczeœniej nale¿y 
pomalowaæ gruntem krzemianowo-polimerowym do pod³o¿y mineralnych  ALPOL  AG 707. Czynnoœæ tê winno siê wykonaæ co 
najmniej trzy godziny przed nanoszeniem folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751. W przypadku obiektów remontowanych 
pod³o¿em pod izolacjê podp³ytkow¹ mo¿e byæ istniej¹ca warstwa ok³adzinowa, która w przypadku z³ego stanu 
technicznego, mo¿e wymagaæ wykonania jednej z nastêpuj¹cych czynnoœci: wype³nienia szczelin i spêkañ, usuniêcia 
p³ytek i uzupe³nienia powsta³ych pustek zapraw¹ ALPOL AZ 130 lub AZ 135, powtórnego przyklejenia odspojonych p³ytek 
klejem szybkowia¿¹cym elastycznym ALPOL  AK 512. Czasami mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ wymiany spêkanej warstwy 
ok³adzinowej ³¹cznie z warstw¹ dociskow¹. Wówczas nale¿y postêpowaæ zgodnie z opisem niniejszej instrukcji w punkcie 
„Warstwa dociskowa” na stronie 7 i 8.

b) przygotowanie masy izolacyjnej
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Rys.6. Przyk³adowe miejsca 
wymagaj¹ce zastosowania 
dodatkowych elementów izolacji:
A - szczelina dylatacyjna,
B - uszczelnienie rur instalacji wodnych,
C - po³¹czenie pod³o¿a poziomego ze œcian¹,
D - wpust pod³ogowy,
E - po³¹czenie œcian.



d) wklejenie taœmy uszczelniaj¹cej ALPOL T1 w naro¿ach

Na pod³o¿e poziome i œcianê nanieœæ foliê hydroizolacyjn¹ pasami o szerokoœci odpowiadaj¹cej szerokoœci siatkowej 
krawêdzi taœmy uszczelniaj¹cej ALPOL T1 lub naro¿nika ALPOL z niewielkim naddatkiem. Nastêpnie nale¿y przykleiæ 
taœmê w taki sposób, aby pozostawiæ niewielki luz na swobodn¹ pracê taœmy (rys.8). Powtórnie nanieœæ foliê w opisany 
ju¿ wy¿ej sposób. W uzyskane zag³êbienie taœmy, po przyklejeniu p³ytek, wciœniêty bêdzie sznur dylatacyjny. W razie 
potrzeby wykonaæ wyoblenie krawêdzi naro¿a za pomoc¹ zaprawy szybkowi¹¿¹cej ALPOL  AZ 130.

Rys.8. Wklejenie taœmy uszczelniaj¹cej ALPOL T1 na po³¹czeniu pod³o¿a poziomego ze œcian¹.

warstwa 
folii hydroizolacyjnej ALPOL  AH 751

taœma uszczelniaj¹ca ALPOL T1

warstwa dociskowa 
posadzka podk³adowa ALPOL  AP 400

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

dylatacja brzegowa

warstwa 
folii hydroizolacyjnej ALPOL  AH 751

c) wklejenie taœmy uszczelniaj¹cej ALPOL T1 na dylatacji 

Na pod³o¿e nanieœæ foliê hydroizolacyjn¹ pasami o szerokoœci odpowiadaj¹cej szerokoœci siatkowej krawêdzi taœmy 
uszczelniaj¹cej ALPOL T1 z niewielkim naddatkiem. Nastêpnie nale¿y wtopiæ taœmê w taki sposób, aby mo¿na by³o j¹ 
wcisn¹æ w szczelinê dylatacyjn¹ na g³êbokoœæ dwukrotnej szerokoœci szczeliny (rys.7). Powtórnie nanieœæ foliê 
w opisany wy¿ej sposób. W uzyskane zag³êbienie z taœmy, po przyklejeniu p³ytek, bêdzie wciœniêty sznur dylatacyjny 
o odpowiedniej gruboœci.

Rys.7. Sposób wklejenia taœmy uszczelniaj¹cej ALPOL T1 na dylatacji.

warstwa folii hydroizolacyjnej 
ALPOL  AH 751

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

taœma uszczelniaj¹ca ALPOL T1

szczelina dylatacyjna

warstwa dociskowa 
posadzka podk³adowa ALPOL  AP 400

warstwa folii hydroizolacyjnej 
ALPOL  AH 751
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Rys.10.1 Sposób wykonania uszczelnienia 
   rur przechodz¹cych przez œcianê.

f) uszczelnienie przejœæ rur instalacji przez przegrody

W przypadku wykonania uszczelnienia rur instalacji przechodz¹cych przez œcianê lub posadzkê zaleca siê za³o¿enie 
wokó³ ka¿dego elementu tulei i dodatkowo uszczelnienie mankietem uszczelniaj¹cym ALPOL M1 (rys.10.1). Koñcówki 
(podejœcia instalacyjne) rur zabudowanych w œcianie wystarczy uszczelniæ odpowiednimi mankietami uszczelniaj¹cymi 
ALPOL M1 (rys.10.2).

Rys.10.2 Sposób wykonania uszczelnienia 
   rur zabudowanych w œcianie.

rura przechodz¹ca przez œcianê

mankiet uszczelniaj¹cy ALPOL M1

dwie warstwy folii hydroizolacyjnej 
ALPOL AH 751

silikon sanitarny

tynk szary ALPOL AT 301

œciana

dwie warstwy folii hydroizolacyjnej 
ALPOL AH 751

tynk szary ALPOL AT 301

rura zabudowana w œcianie

mankiet uszczelniaj¹cy ALPOL M1

zaprawa monta¿owa
ALPOL AZ 131 

œciana

tuleja

e) wklejenie mankietu uszczelniaj¹cego ALPOL M2 przy wpuœcie pod³ogowym

Nale¿y nanieœæ foliê hydroizolacyjn¹ na krawêdzie, do których bêdzie mocowany wpust pod³ogowy. Wpust  mocuje siê 
mechanicznie ko³kami bezpoœrednio do pod³o¿a na warstwê mokrej folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751 w sposób 
zapewniaj¹cy jego dok³adne przyleganie. G³êbokoœæ ewentualnego mocowania ko³kowego nie mo¿e przekraczaæ 
gruboœci p³yty dociskowej, aby nie uszkodziæ warstwy izolacji termicznej i izolacyjno - przesuwnej. Wpust pod³ogowy 
mo¿na równie¿ osadziæ wype³niaj¹c zapraw¹ monta¿ow¹ ALPOL AZ 131 przestrzeñ miêdzy pustk¹ po szalunku, 
a wpustem. Nastêpnie na pod³o¿e i wpust nanieœæ foliê pasami o powierzchni odpowiadaj¹cej powierzchni styku mankietu 
uszczelniaj¹cego ALPOL M2 z niewielkim naddatkiem na zewn¹trz krawêdzi mankietu. Nie nanosiæ folii na powierzchniê 
bezpoœredniego styku wpustu z pod³o¿em. Wyci¹æ w mankiecie odpowiedni otwór i przykleiæ w taki sposób, aby nie by³o 
naprê¿eñ ograniczaj¹cych jego swobodn¹ pracê (rys.9). Powtórnie nanieœæ foliê na powierzchniê wykonywanego styku.

Rys.9. Wykonanie uszczelnienia wpustu pod³ogowego.

wpust pod³ogowy

dwie warstwy folii hydroizolacyjnej 
ALPOL  AH 751

warstwa dociskowa
posadzka podk³adowa ALPOL  AP 400

warstwa izolacji termicznej

p³yta konstrukcyjna

mankiet uszczelniaj¹cy ALPOL M2

warstwa izolacyjno - przesuwna

zaprawa monta¿owa ALPOL  AZ 131
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Na wyschniêtej pow³oce folii hydroizolacyjnej ALPOL  AH 751 mo¿na bezpoœrednio przyklejaæ ok³adziny ceramiczne. 
Do wykonania ok³adziny mo¿na przyst¹piæ po 24 godzinach od na³o¿enia folii. Na pod³ogach zalecamy stosowaæ klej 
up³ynniony wysoko elastyczny ALPOL  AK 516. P³ytka przylega wówczas ca³¹ powierzchni¹ monta¿ow¹ do pod³o¿a. 
Dziêki temu nie powstaj¹ pustki powietrzne pod p³ytk¹ i woda nie gromadzi siê w przestrzeni podp³ytowej. Mo¿na 
równie¿ przyklejaæ p³ytki „metod¹ kombinowan¹”, która polega na nak³adaniu kleju na pod³o¿e i stronê monta¿ow¹ 
p³ytki. Metoda ta umo¿liwia zastosowanie kleju szybkowi¹¿¹cego elastycznego ALPOL AK 512, kleju elastycznego 
ALPOL  AK 513, kleju elastycznego bia³ego do marmuru ALPOL  AK 514, kleju elastycznego do gresu ALPOL  AK 515 
lub kleju uelastycznionego do gresu ALPOL  AK 511. 

a) przygotowanie kleju do ok³adzin

Kleje ALPOL dostarczane s¹ w formie suchej mieszanki w opakowaniach 5 lub 25 kg. Przygotowanie kleju polega na 
zarobieniu zawartoœci opakowania wod¹ (czyst¹, ch³odn¹, w iloœci podanej przez producenta na opakowaniu) 
i wymieszaniu przy pomocy wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej z mieszad³em koszyczkowym do uzyskania 
jednorodnej masy. Po odczekaniu 3 minut masê nale¿y ponownie wymieszaæ. Przedozowanie wody wyd³u¿y czas 
wi¹zania oraz pogorszy wszystkie cechy kleju, miêdzy innymi przyczepnoœæ wczesn¹ i odkszta³cenie poprzeczne.

b) przyklejanie ok³adziny ceramicznej

Kleje ALPOL nale¿y nak³adaæ na pod³o¿e za pomoc¹ kielni i pacy, a nastêpnie równomiernie rozprowadzaæ przy 
pomocy pacy stalowej z wyciêtymi zêbami prostok¹tnymi lub pó³okr¹g³ymi. P³ytki przyk³adaæ dociskaj¹c je lekko do 
pod³o¿a. W przypadku zgêstnienia kleju w tym czasie, 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. Do klejów ALPOL 
nie wolno dodawaæ jakichkolwiek substancji. 
Uk³adanie p³ytek nale¿y rozplanowaæ w taki sposób, aby wykonane wczeœniej w pod³o¿u dylatacje (konstrukcyjne 
i przeciwskurczowe) pokrywa³y siê ze spoinami.

g) nanoszenie warstw izolacji 

Nanoszenie folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751 mo¿na rozpocz¹æ po 3 godzinach od wklejenia dodatkowych 
elementów izolacji. Foliê nale¿y nak³adaæ co najmniej w dwóch warstwach. Pierwsz¹ warstwê masy uszczelniaj¹cej 
nak³adaæ na ca³¹ powierzchniê twardym pêdzlem lub szczotk¹ malarsk¹ intensywnie wcieraj¹c w pod³o¿e, pokrywaj¹c 
równie¿ krawêdzie miejsc wklejenia elementów dodatkowych. Dobre wtarcie zaprawy w pod³o¿e zapewnia lepsz¹ 
przyczepnoœæ. Nak³adaæ foliê obficie, staraj¹c siê zachowaæ jednakow¹ jej gruboœæ. Warstwê drug¹ i nastêpne nale¿y 
nak³adaæ krzy¿owo w podobny sposób lub przez szpachlowanie. Metoda szpachlowania polega na nanoszeniu 
i rozprowadzaniu folii pac¹ nierdzewn¹. Pozwala ona na szybsze wykonanie równej powierzchni. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
ka¿d¹ nastêpn¹ warstwê mo¿na nak³adaæ po wyschniêciu poprzedniej tj. po up³ywie ok. 3 godzin przy temperaturze 

2powietrza 20°C. Zu¿ycie folii (przy jednokrotnej aplikacji) wynosi od 0,6 do 0,9 kg/m . Ca³kowita gruboœæ izolacji 
podp³ytkowej powinna wynosiæ oko³o 2 mm.

Przy nak³adaniu warstwy folii nale¿y zwróciæ uwagê, aby jej powierzchnia po naniesieniu by³a g³adka i pozbawiona 
pêcherzy. Folia musi byæ przechowywana w temperaturze powy¿ej+5°C. Przemro¿ona nie nadaje siê do u¿ytku.

UWAGA
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Rys.12. Sposób uszczelnienia naro¿a miêdzy posadzk¹ a œcian¹.

d) wykonanie uszczelnieñ naro¿y miêdzy posadzk¹ i œcian¹ oraz miêdzy œcianami

Wszystkie naro¿a miêdzy posadzk¹, a œcian¹ oraz miêdzy œcianami powinny byæ uszczelnione dodatkowymi elementami 
izolacyjnymi (rys. 12 i 13). 

warstwa dociskowa 
posadzka podk³adowa 
ALPOL  AP 400

grunt pod hydroizolacje 
ALPOL  AG 707

dylatacja brzegowa

dwie warstwy folii hydroizolacyjnej
ALPOL  AH 751

taœma uszczelniaj¹ca 
ALPOL T1

klej up³ynniony 
wysoko elastyczny 
ALPOL  AK 516

folia hydroizolacyjna
ALPOL  AH 751

sznur dylatacyjny

masa uszczelniaj¹ca 
(np: silikon sanitarny)

c) wykonanie dylatacji w warstwie ok³adzinowej posadzki

Przeniesion¹ na powierzchniê warstwy ok³adzinowej dylatacjê mo¿na wykonaæ z zastosowaniem specjalnego profilu 
metalowego lub z tworzywa sztucznego z wk³adk¹ kompensacyjn¹ lub wype³niæ szczelinê materia³em trwale 
plastycznym np. silikonem. Przed wype³nieniem szczeliny silikonem nale¿y wcisn¹æ w ni¹ wodoodporny sznur 
dylatacyjny (rys.11).

Rys.11. Sposób wype nia dylatacji w warstwie ok³adzinowej.³nie

Do wype³nienia fug pomiêdzy p³ytkami zaleca siê stosowanie zapraw do spoinowania o zmniejszonej wodoch³onnoœci.

izolacja podp³ytkowa - dwie warstwy 
folii hydroizolacyjnej
ALPOL  AH 751

taœma uszczelniaj¹ca 
ALPOL T1

klej up³ynniony 
wysoko elastyczny 
ALPOL  AK 516

szczelina dylatacyjna

folia hydroizolacyjna
ALPOL  AH 751

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

sznur dylatacyjny

masa uszczelniaj¹ca 
(np: silikon sanitarny)

UWAGA
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Wszystkie dylatacje konstrukcyjne i przeciwskurczowe nale¿y powtórzyæ w warstwie ok³adzinowej. W miejscach 
po³¹czeñ ró¿nych materia³ów (np: wpustu pod³ogowego, rur instalcji i ceramiki) stosowaæ silikony sanitarne.

Rys.13. Sposób uszczelnienia naro¿a miêdzy œcianami.

tynk szary 
ALPOL  AT 301

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

izolacja podp³ytkowa - dwie 
warstwy folii hydroizolacyjnej
ALPOL  AH 751

taœma uszczelniaj¹ca 
ALPOL T1

klej szybkowi¹ ¹cy elastyczny 
ALPOL  AK 512

¿

folia hydroizolacyjna
ALPOL  AH 751

sznur dylatacyjny

masa uszczelniaj¹ca (np: silikon sanitarny)

p³ytki ceramiczne

UWAGA

Kolejne etapy robót powinny byæ nadzorowane i odbierane przez inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy 
i znajdowaæ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w Dzienniku budowy lub protoko³ach odbiorów czêœciowych. Na 
zakoñczenie robót, odbiór koñcowy powinien zostaæ potwierdzony sporz¹dzeniem protoko³u odbioru robót. Podczas 
odbioru nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na jakoœæ wykonania poszczególnych warstw hydroizolacji oraz sposób 
wykonania dylatacji i dodatkowych uszczelnieñ.

Przedmiotem odbioru powinny byæ poszczególne fazy robót:

przygotowanie pod³o¿a,

wykonanie warstwy izolacyjno - przesuwnej,

wykonanie warstwy izolacji termicznej,

wykonanie warstwy dociskowej lub wyrównuj¹cej,

wykonanie warstwy izolacji podp³ytkowej,

wykonanie warstwy ok³adzinowej,

monta¿ armatury sanitarnej.
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Folia hydroizolacjna ALPOL  AH 751 posiada Aprobatê Techniczn¹ AT/2003-11-0298 wydan¹ przez COBR w Katowicach.
Zaprawy ALPOL  AZ 130, AZ 131 i AZ 135 spe³niaj¹ wymagania normy PN-EN 998-2:2004. Dla produkowanych zapraw 
ALPOL GIPS posiada Certyfikat ITB nr 1488-CPD-0010.
Tynki ALPOL  AT 300, AT 301, AT 303,  AT 310,  AT 311 s¹ zgodne z norm¹ PN-EN 998-1:2004.
Grunty ALPOL  AG 700 i AG 703, s¹ zgodne z Aprobatami Technicznymi AT 15-6059/2003 i AT 15-5693/2002, natomiast 
grunt AG 707 jest zgodny z norm¹ PN-C-81906.
Posadzki ALPOL  AP 400,  AP 410,  AP 420  i  AP 421 s¹ zgodne z norm¹ PN-EN 13813:2003.
Kleje ALPOL  AK 511,  AK 512,  AK 513,  AK 514,  AK 515,  AK 516 s¹ zgodne z norm¹ PN-EN 12004:2002/A1.
Spoiny w¹skie ALPOL  AS 210-295 i szerokie AS 200-287 s¹ zgodne z Aprobat¹ Techniczn¹ AT-15-4059/2001. 
Wszystkie produkty opisane w Instrukcji posiadaj¹ Deklaracje Zgodnoœci, Atesty Higieniczne Pañstwowego Zak³adu 
Higieny oraz Karty Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Aprobaty technicznej AT / 2003-11-0298.
Normy PN - EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Normy PN - EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we³ny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Ustawy Prawo Budowlane.
Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wiêcej informacji na temat w³aœciwoœci technicznych i zastosowañ mo¿na uzyskaæ w Dziale Doradztwa Technicznego 
i Zastosowañ pod nr telefonu 041 372-11-22 lub u naszych Doradców Technicznych i Przedstawicieli Handlowych.
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