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HYDRO BAN®  
HYDRO BAN to cienka, nośna membrana hydroizolacyjna / uszczelniająca pęknięcia, która NIE 
wymaga użycia taśm w obszarze łączeń i naroży  i wiąże się bezpośrednio z szeroką gamą podłoży. 
HYDRO BAN jest jednoskładnikowym samoutwardzalnym płynnym polimerem gumowym 
wyposażonym w technologię przeciwdrobnoustrojową Microban®, który tworzy elastyczną, 

bezszwową membranę hydroizolacyjną.  

 

NORMY/CERTYFIKATY 

 

EN 14891, DM OP 

 

ETAG 022 

 

ICC Evaluation Service report ESR-2417 

 
IAPMO/Uniform Plumbing Code File No.3524 

 
Certyfikat Jakości 
ISO 9001:2008 Quality Management System 
 
VOC/LEED Informacje o produkcie 

 

Ten produkt uzyskał certyfikat niskiej emisji chemicznej 
(ULCOM / GG UL2818) w ramach programu certyfikacyjnego 
UL GREENGUARD dla emisji chemicznych dla materiałów 
budowlanych, materiałów wykończeniowych i mebli (UL 2818 
Standard) przez UL Environment. 

 
EC1 Plus 

 

 
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR 

 

PRODUCENT 

LATICRETE EUROPE S.r.l. 

Via Paletti, 1, 41051  
Castelnuovo Rangone MO, Italy 

+39 059557680 
info@laticreteeurope.com 

CECHY/ZALETY 

▪ Test wodny możliwy po 2 godzinach  w temp.21 ° C lub 

wyższej (więcej informacji na temat utwardzania jest w cz. 

Ostrzeżenia) 

▪ Nie wymaga użycia taśm (dla szczelin 3 mm lub mniejszych) 

▪ Cienkowarstwowa; po utwardzeniu tylko 0,5–0,8 mm grubości 

▪ Wiąże bezpośrednio z metalowymi elementami instalacyjnymi 

oraz PVC i ABS 

▪ Ochrona pęknięć do 3 mm wywołanych skurczem i innych 

pęknięć niekonstrukcyjnych 

▪ Ocena „Extra Heavy Service” według poziomów wydajności 

TCNA (RE: ASTM C627 Robinson Floor Test) 

▪ Po utwardzeniu zmienia kolor z jasnozielonego na oliwkowy 

▪ Wyposażona w technologię przeciwdrobnoustrojową 

Microban® w celu ochrony pokrywanego podłoża 

▪ Szybkie wysychanie dla szybszego kładzenia płytek - 

chodzenie po 2 godzinach (w 21 ° C / 50% wilg. względnej) 

▪ Przekracza wymagania ANSI A118.10 i A118.12 

▪ Zgodna z EN 14891 DM OP, Zatwierdzona przez IAPMO 

▪ Montaż płytki, cienkiej cegły i kamienia bezpośrednio na 

membranie 

▪ Jaśniejszy kolor dla ułatwienia kontroli 

▪ Nie zawiera rozpuszczalników, niepalna 

ZASTOSOWANIA 

▪ Do wnętrz i na zewnątrz 

▪ Baseny, fontanny i obiekty wodne 

▪ Brodziki, kabiny i strefy wilgotne  

▪ Przemysłowe, publiczne i prywatne łazienki i pralnie  

▪ Spa i jaccuzi 

▪ Kuchnie i obszary przetwórstwa spożywczego  

▪ Tarasy i balkony nad pomieszczeniami niemieszkalnymi  

▪ Blaty robocze i fasady  

▪ Łaźnie parowe (z zastosowaniem paroizolacji) 

mailto:info@laticreteeurope.com
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Odpowiednie podłoża
▪ Płyty cementowe
▪ Zaprawy cementowe
▪ Tynki cementowe
▪ Lastryko cementowe
▪ Beton
▪ Beton i mur
▪ Zaprawy samopoziomujące i naprawcze
▪ Wodoodporna sklejka(tylko wewnątrz)
▪ Płyta gipsowo-kartonowa
▪ Płytki ceramiczne i kamienne

Opakowanie

Opakowanie Mini

5 kg wiadro z płynem; 100 wiader na palecie.

Opakowanie

20 kg wiadro z płynem; 36 wiader na palecie.

Zużycie

ok. 0,7 kg/m2 na dwie warstwy

Okres przydatności
Fabrycznie zamknięte pojemniki z produktem mają gwarancję
pierwszej jakości przez dwa (2) lata, jeśli będą przechowywane
w temperaturach> 0 ° C i <43 ° C.

Ograniczenia
▪ NIE stosować z płytami wiórowymi, sklejkami do wnętrz, 

sklejką z drewna tropikalnego, płytami pilśniowymi ani 

powierzchniami z litego drewna.

▪ NIE UŻYWAĆ jako podstawowej membrany dachowej na

użytkowanej powierzchni. Aby uzyskać więcej informacji na

temat układania płytek na pokładach drewnianych, lub na nad

pomieszczeniami mieszkalnymi, zapoznaj się z TDS 157

„Zewnętrzne układanie płytek i kamienia nad

pomieszczeniami mieszkalnymi.”

▪ NIE NALEŻY stosować w przypadku dynamicznych dylatacji

kompensacyjnych, pęknięć konstrukcyjnych lub pęknięć z

przesunięciem pionowym (pełna instrukcja montażu HYDRO

BAN znajduje się w instrukcji, DS 663.5).

▪ Instalacja membran hydroizolacyjnych w zanurzonych

aplikacjach musi być wykonana w sposób, który zapewnia

ciągłość „wodoodpornej powłoki” bez żadnych przerw.

Dlatego nie zaleca się stosowania membran

hydroizolacyjnych w ograniczonych obszarach (np. wyłącznie

na linii wodnej) w zastosowaniach stale zanurzonych.

▪ NIE stosować w przypadku pęknięć o szerokości> 3 mm.

▪ NIE NALEŻY używać jako paroizolacji (szczególnie w

łaźniach parowych).

▪ NIE wystawiać niezabezpieczonej membrany na działanie

słońca lub war. atmosferycznych przez ponad 30 dni.

▪ NIE wystawiać na działanie ujemnego ciśnienia

hydrostatycznego, nadmiernego przepuszczania pary,

rozpuszczalników gumowych lub ketonów.

▪ Musi być pokryty płytkami ceramicznymi, kamieniem, cegłą,

warstwą zaprawy gruboziarnistej (nie zanurzone), lastryko lub

innym wykończeniem nawierzchniowym. Użyj tymczasowej

osłony do ochrony.

▪ Przed użyciem produktu do brodzików uzyskaj zgodę lokalnego

urzędu budowlanego.

▪ NIE STOSOWAĆ bezpośrednio na jednowarstwowych

podłogach drewnianych, wykonanych ze sklejki wannach /

prysznicach / fontannach lub podobnych konstrukcjach.

▪ NIE STOSOWAĆ pod cementowe lub inne tynki. Skonsultuj się

z producentem tynku, aby uzyskać  zalecenia, gdy membrana

hydroizolacyjna jest wymagana pod wykończeniem z tynku.

▪ NIE STOSOWAĆ pod masami samopoziomującymi lub

dekoracyjnymi powierzchniami użytkowymi.

Uwaga: Powierzchnie muszą być solidne konstrukcyjnie, stabilne i

wystarczająco sztywne, aby utrzymać płytki ceramiczne /

kamienne, cienką cegłę i podobne wykończenia. Ugięcie podłoża

przy wszystkich obciążeniach zmiennych, stałych i uderzeniowych,

w tym obciążeniach skoncentrowanych, nie może przekraczać L /

360 dla cienkich warstw płytek ceramicznych / cegieł lub L / 480

dla cienkich warstw kamienia, gdzie  L = długość przęsła.

Ostrzeżenia

Więcej informacji o bezpieczeństwie znajduje się w karcie
charakterystyki..

▪ Przed nałożeniem na cały obszar przeprowadzić test na małym
odcinku..

▪ Pozostawić membranę do pełnego utwardzenia (zwykle 24 godz.
w 10 ° C - 21 ° C i 70% wilgotności względnej; test wodny przed
nałożeniem płytki lub kamienia (zwykle 2 godziny w 21 ° C lub
wyższej i 50% wilgotności względnej ).

▪ Maksymalna wilgotność betonowego podłoża nie powinna
przekraczać 3%

▪ W chłodne dni chroń ukończoną pracę przed obciążaniem aż do
całkowitego utwardzenia.

▪ Grubość mokrej powłoki wynosi od 0,4 do 0,6 mm na warstwę.
Użyć miernika grubości, aby sprawdzić grubość.

▪ Pozostawić świeże zaprawy do utwardzenia na 72 godziny w 21
° C przed instalacją HYDRO BAN. Pozostaw HYDRO BAN na co
najmniej 2 godziny utwardzania w 21 ° C przed testem wodnym.

▪ Chronić przed obciążeniem ruchem lub wodą, aż do całkowitego
utwardzenia.

▪ Po całkowitym utwardzeniu HYDRO BAN zmieni kolor od
jasnozielonego do ciemniejszej oliwkowej zieleni. Drugiej
warstwy nie należy nakładać, dopóki pierwsza warstwa nie
zostanie całkowicie utwardzona. Testy wodne powinny
następować po pełnym utwardzeniu drugiej warstwy, bez
widocznych obszarów jasnego koloru.

▪ Po nałożeniu drugiej warstwy w 21 ° C i przy wilgotności
względnej 50% czas do układania płytki może się różnić w
zależności od podłoża.

▪ Na bardzo chłonnych podłożach może być konieczne wstępne
przygotowanie podłoża gruntem PRIMER PLUS, PRIMER
SUPERIOR lub wykonanym z HYDRO BAN składającym się
z 1 części HYDRO BAN i 4 części czystej wody.

▪ HYDRO BAN nie posiada klasyfikacji zagrożenia zgodnie z
dyrektywą 99/45 /CE

▪ Przechowywać poza zasięgiem dzieci

▪ W przypadku kontaktu z oczami i skórą obficie przemyć wodą.
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DANE TECHNICZNE 
Parametry 

Podłoże Czas do układania 
płytek** 

Beton 50 minut 

Płyty cementowe 30 minut 

Podłoża cementowo-włókniste 15 minut 

** Po drugiej warstwie nakładanej w 21 ° C i 50% wilgotności 
względnej. Czas układania płytek będzie się różnić w 
zależności od podłoża, temperatury i wilgotności względnej. 
 
Uwaga: Dane w powyższej tabeli mogą być wykorzystane 
przez projektanów do określenia przydatności, umiejscowienia, 
zgodności z kodem budowlanym i ogólnie adekwatności 
konstrukcyjnej danego zespołu instalacyjnego. 
 

Właściwości 
fizyczne 

Metoda badania HYDRO 
BAN® 

7-dni Test 
Hydrostatyczny 

ANSI A118.10 Spełnia 

7-dni Wytrzymałość 
na rozerwanie 

ANSI A118.10 1.8–2.1 MPa 

7-dni Zanurzenie w 
wodzie 

ANSI A118.10 0.7–0.8 MPa 

7-dni Wytrzymałość 
na ścinanie 

ANSI A118.10 1.4–1.9 MPa 

28-dni Wytrzymałość 
na ścinanie 

ANSI A118.10 1.5–2.3 MPa 

Test odporności na 
pękanie systemu 

ANSI A118.12.5.4 
Spełnia 

(przekracza) 

Transmisja pary 
wodnej 

ASTM E 96–00E1 
Procedura B 

0.3602 g/h • 
m2 

Przepuszczalność 
pary wodnej 

ASTM E 96–00E1 
Procedura B 

1.247 perms 
71.21 (ng/Pa • 

s • m2) 

Wyniki systemu 
ANSI A118.10; 
ASTM C627; 
TCA Rating 

cycle 1–14 
"Extra Heavy" 

Woda pitna w 
kontakcie z systemem 
hydroizolacji 

NBR 12170:2009  
(Norma techniczna z 

Brazylii) 
Spełnia 

Wytrzymałość  na 
rozciąganie przy 
wydłużeniu 

--- 250% 

Grubość (suchej 
warstwy) 

--- 0.5–0.8 mm 

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Przedstawione wyniki są typowe, ale odzwierciedlają 
zastosowane procedury testowe. Rzeczywiste wyniki w 

konkretnym zastosowaniu będą zależeć od metod aplikacji i 
warunków w miejscu aplikacji. 

NANOSZENIE 
HYDRO BAN®  może być nakładany za pomocą pędzla, wałka lub 
pacy. Cały obszar musi być pokryty dwiema (2) warstwami, aby 
zapewnić wodoodporność. W przypadku zastosowania wałka 
malarskiego podłoże nie będzie widoczne pod HYDRO BAN, jeśli 
zostanie pokryte warstwą 0,5 - 0,8 mm suchej membrany. Po 
całkowitym utwardzeniu kolor zmienia się z jasnozielonego na 
oliwkowy. Przed użyciem produktu zapoznaj się z kartą DS 663.5 
aby uzyskać pełne instrukcje instalacji. 
 
Przygotowanie podłoża 
Temperatura powierzchni musi wynosić od 10 do 30 ° C podczas 
aplikacji i przez 24 godziny po instalacji. Podłoża muszą być 
nośne, czyste i wolne od brudu, oleju, smaru, farby, środków 
czyszczących, wykwitów, uszczelniaczy do betonu lub spoiw. 
Wszelkie nierówności w betonie najlepiej wyrównać zaprawą 
LATICRETE. Nie wyrównywać  produktami na bazie gipsu lub 
asfaltu. Maksymalne odchylenie w płaszczyźnie nie może 
przekraczać 6 mm na 3 m, przy czym nie więcej niż 1,5 mm w 
odstępie 0,3 m między szczytowymi punktami. Zwilżyć gorące, 
suche powierzchnie i wytrzeć nadmiar wody - montaż można 
wykonać na wilgotnej powierzchni. Zapoznać się  DS 663.5 w celu 
uzyskania informacji o aplikacji na betonie.  
 
1. Powierzchnie muszą być nośne, stabilne i wystarczająco 
sztywne, aby utrzymać płytki ceramiczne / kamienne, cienką cegłę 
i podobne wykończenia. 
Wykonawca musi sprawdzić, czy ugięcia przy wszystkich 
obciążeniach zmiennych, stałych i udarowych wewnętrznych 
podłóg ze sklejki nie przekraczają norm przemysłowych L / 360 
dla płytek ceramicznych i cegieł lub L / 480 dla wyłożeń 
kamiennych i L / 600 dla  zastosowań zewnętrznych, gdzie L = 
długość przęsła  
 
2. Minimalne wymagania konstrukcyjne dla wewnętrznych podłóg 
ze sklejki. 
 
a) Podłoże: wodoodporna sklejka o grubości 15 mm, gładka, z 
dociętymi wszystkimi krawędziami  lub na pióro i wpust, łączona 
na legarach z rozstawem maksymalnie 400 mm; przymocować 
sklejkę co 150 mm  wzdłuż końców arkuszy i co 200 mm wzdłuż 
legarów pośrednich za pomocą gwoździ pierścieniowych 8d, 
gwoździ powlekanych lub ocynkowanych ogniowo (lub śrub); 
pozostawić dylatacje co 3 mm między końcami arkuszy i 6 mm 
między krawędziami arkuszy; wszystkie końce arkuszy muszą być 
podparte przez element obramujący; przykleić arkusze do legarów 
za pomocą kleju budowlanego 
  
b) PODKŁAD: Sklejka wodoodporna o grubości 15 mm 
mocowana co 150 mm  wzdłuż końców arkuszy i co 200 mm  w 
polu panelu (w obu kierunkach) za pomocą gwoździ 
pierścieniowych 8d, gwoździ powlekanych lub ocynkowanych 
ogniowo (lub śrub); pozostawić dylatacje od 3 do 6 mm między 
arkuszami i 6 mm między krawędziami arkusza a wszelkimi 
przylegającymi powierzchniami; połączenia podkładu powinny być 
przesunięte w stosunku do połączeń podłoża; przykleić podkład 
do podłoża za pomocą kleju budowlanego. Zapoznać się z  
Technical Data Sheet 152 “Klejenie płytek ceramicznych, 

https://cdn.laticrete.com/~/media/product-documents/installation-information/ds6635_improved.ashx?la=en&vs=1&d=20160209T152633Z
https://cdn.laticrete.com/~/media/product-documents/installation-information/ds6635_improved.ashx?la=en&vs=1&d=20160209T152633Z
https://cdn.laticrete.com/~/media/support-and-downloads/frequently-asked-questions-files/tds152.ashx?la=en&vs=1&d=20160222T191353Z
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kamienia lub cienkiej cegły na podłogach drewnianych” w celu 
uzyskania szczegółowych informacji.  
 
Przygotowanie pęknięć i dylatacji 
Wypełnić wszystkie pęknięcia podłoża, łączenia i przerwy 
technologiczne, aby uzyskać gładkie wykończenie za pomocą 
LATICRETE Latex Fortified Thin-Set. Alternatywnie do 
wypełnienia niestrukturalnych połączeń i pęknięć można 
zastosować obfitą warstwę ** HYDRO BAN nałożoną pędzlem 
lub pacą. Nałożyć obfitą warstwę ** HYDRO BAN o szerokości 
około 200 mm na pęknięcia podłoża, łączenia i przerwy 
technologiczne za pomocą pędzla lub wałka (z grubym 
włosiem). Można zastosować uszczelniającą / odporną na 
pękanie taśmę o szerokości 150 mm do wstępnej obróbki 
pęknięć, połączeń, zakrętów, narożników, drenów i przejść za 
pomocą HYDRO BAN.  
 
Przygotowanie naroży i styków ściana/podłoga  
Wypełnij wszystkie naroża i przejścia podłogi / ściany, aby 
uzyskać gładkie wykończenie za pomocą cienkowarstwowej 
zaprawy wzmocnionej lateksem. Alternatywnie do wypełnienia 
naroży i przejść podłogi / ściany <3 mm można zastosować 
obfitą warstwę ** HYDRO BAN nałożoną za pomocą pędzla lub 
pacy. Nałożyć obfitą warstwę ** HYDRO BAN o szerokości 
około 200 mm w narożniki i przejścia między podłogą a ścianą 
za pomocą pędzla lub wałka (z grubym włosiem). 
 
Przygotowanie odwodnień 
Odpływy muszą być typu z kołnierzem łączącym lub 
pierścieniem zaciskowym, z uszczelkami i zgodnie z ASME 
A112.6.3. Nałożyć obfitą warstwę ** hydroizolacji HYDRO BAN 
wokół i powyżej kołnierza lub dolnej połowy pierścienia 
zaciskowego odpływu. Przykryć drugą warstwą ** HYDRO 
BAN. Po wyschnięciu nałożyć silikon DEKOSIL w miejscu, w 
którym HYDRO BAN styka się z gardłem odpływu. 
Zamontować górną połowę pierścienia zaciskowego spustu. 
 
Przygotowanie przejść  
Pozostawić co najmniej 3 mm odstępu między odpływami, 
rurami, oświetleniem lub innymi przejściami i otaczającymi 
płytkami ceramicznymi, kamieniem lub cegłą. Wypełnić 
wszelkie luki wokół rur, oświetlenia lub innych przejść za 
pomocą cienkowarstwowej zaprawy wzmocnionej lateksem. 
Nałożyć obfitą warstwę ** płynu HYDRO BAN wokół otworu 
penetracyjnego. Przykryć drugą warstwą ** HYDRO BAN. 
Nanieść HYDRO BAN do poziomu płytki lub kamienia. Po 
wyschnięciu uszczelnić wokół za pomocą DEKOSIL. Do 
hydroizolacji basenów niezbędne jest stosowanie akcesoriów 
wyposażonych w odpowiednie kołnierze. 
 
Izolacja pęknięć (Częściowe pokrycie) 
W celu izolacji pęknięć należy nanosić materiał o powierzchni 
co najmniej 3-krotności szerokości instalowanej płytki lub 
kamienia. Płytka zamocowana nad pęknięciem nie może 
stykać się z betonem. Nałożyć obfitą warstwę ** HYDRO BAN 
na powierzchnię  trzykrotnonie większą niż szerokość płytki za 
pomocą wałka lub pędzla i pozostawić do wyschnięcia. Po 
wyschnięciu pierwszej warstwy – sucha w dotyku, nałożyć 
drugą obfitą warstwę ** HYDRO BAN na pierwszą.  

Alternatywnie; Nałożyć obfitą warstwę **  HYDRO BAN, na 

pęknięcie na powierzchnię 3 razy większą niż szerokość płytki, za 
pomocą wałka lub pędzla i natychmiast nanieść taśmę 
uszczelniającą/zapobiegającą pękaniu o szerokości 150 mm. 
Docisnąć szczotką lub wałkiem, aby umożliwić całkowite 
„zwilżenie” hydroizolacją. Natychmiast nanieść kolejną obfitą 
warstwę ** HYDRO BAN na taśmę i pozostawić do wyschnięcia. 
Po wyschnięciu pierwszego etapu nałożyć kolejną warstwę ** 
HYDRO BAN i pozostawić do wyschnięcia. Za pomocą DEKOSIL 
należy wypełnić spoinę znajdującą się najbliżej pęknięcia, nacięcia 
lub przerwy technologicznej po zamocowaniu płytek lub kamienia. 
 
** Grubość mokrej warstwy 15–22 milicali (0,4–0,6 mm). Do 
sprawdzania grubości użyć miernika na mokro. 
 
Podstawowa aplikacja  
Wszystkie wstępnie przygotowane obszary powinny być suche w 
dotyku. Nanieść obfitą warstwę ** HYDRO BAN za pomocą pędzla 
lub wałka na podłoże, w tym na obszary poddane wstępnej 
obróbce. Nałożyć kolejną obfitą warstwę ** HYDRO BAN na 
pierwszą warstwę HYDRO BAN. Pozostawić warstwę wierzchnią 
aż będzie sucha w dotyku, około 1–2 godzin w 21 ° C i przy 
wilgotności względnej 50%. Kiedy wierzchnia warstwa wyschnie w 
dotyku, sprawdzić powierzchnię pod kątem ubytków, dziurek, 
pustek, cienkich warstw lub innych. HYDRO BAN zmieni kolor na 
oliwkowo-zielony,  gdy jest suchy w dotyku. Użyć dodatkowej 
warstwy HYDRO BAN, aby uszczelnić ubytki.  
 
Ochrona  
Zapewnić ochronę świeżo naniesionej hydroizolacji, nawet jeśli 
jest pokryta płytką ceramiczną,  przed ekspozycją na deszcz lub 
inną wodę przez minimum 2 godziny w 21 ° C i 50% wilgotności 
względnej.  
 
Test wodny  
Pozostawić hydroizolację do pełnego utwardzenia przed 
przeprowadzeniem testu wodnego, zwykle 2 godziny po 
końcowym utwardzeniu w 21 ° C i 50% wilgotności względnej. 
Warunki zimno i / lub mokro wymagają dłuższego czasu 
utwardzania. W przypadku temperatur 10–21 ° C odczekać 24 
godziny po ostatecznym utwardzeniu przed przeprowadzeniem 
testu wodnego. 
 
Instalacja okładzin  
Gdy HYDRO BAN jest suchy w dotyku,  płytki ceramiczne, kamień 
lub cienką cegłę mocować metodą cienkowarstwową za pomocą 
cienkowarstwowej lateksowej zaprawy LATICRETE. Pozostawić 
HYDRO BAN do utwardzenia przez 2 godziny w 21 ° C i przy 
wilgotności względnej 50% przed pokryciem zaprawą 
grubowarstwową, klejami epoksydowymi, terrazzo, wrażliwymi na 
wilgoć podłogami drewnianymi lub okładzinami. Nie należy 
używać klejów na bazie rozpuszczalników bezpośrednio na 
HYDRO BAN.  
 
Odpływy & Przejścia  
Użyć silikonu  DEKOSIL i sznura, aby uszczelnić przestrzeń 
pomiędzy odpływami, przejściami i okładziną. Nie używać 
zaprawy fugowej. 
 
Dylatacje kontrolne  
Okładziny z płytek ceramicznych, kamienia i cienkiej cegły muszą 
zawierać spoiny wypełnione silikonem nad wszelkimi dylatacjami 
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kontrolnymi w podłożu. Jednak spoiny wypełnione silikonem 
można przesunąć w poziomie nawet o jedną szerokość płytki 
od położenia dylatacji kontrolnej w podłożu, aby pokryć się ze 
wzorem spoiny.  
 
Dylatacje kompensacyjne  
Okładziny z płytek ceramicznych, kamieni i cienkich cegieł 
muszą mieć zaplanowane dylatacje  na stykach, narożach, 
wokół  innych zmian w płaszczyźnie podłoża i nad wszelkimi 
dylatacjami  w podłożu. Dylatacje w okładzinach z płytek 
ceramicznych, kamienia lub cienkiej cegły są również 
wymagane po  obwodzie pomieszczeń, na powierzchniach 
ograniczających, przy przejściach. Użyć silikonu  DEKOSIL i 
sznura dylatacyjnego. 
 
Natryskowa aplikacja HYDRO BAN ®  
Postępować zgodnie ze wszystkimi wymogami dotyczącymi 
instalacji i przygotowania powierzchni określonymi w tym 
dokumencie i DS 663.5 oraz TDS 410. Opryskiwacz stosowany 
do aplikacji HYDRO BAN® powinien być w stanie wytworzyć 
maksymalnie 22,8 MPa przy prędkości przepływu od 3,6 do 6,0 
LPM przy użyciu odwracalnej końcówki 0,521 lub 0,631. 
Utrzymywać ciągłe napełnienie produktem HYDRO BAN, aby 
zapewnić ciągłe nanoszenie płynu. Długość węża nie powinna 
przekraczać 30 m  i 9 mm średnicy. Nanieść ciągłą warstwę  
HYDRO BAN nakładającym się sprayem **. Mokra warstwa ma 
kolor jasnozielony i wysycha do oliwkowo-zielonego koloru. 
Kiedy pierwsza warstwa wyschnie do jednolitego oliwkowo-
zielonego koloru,  w około 45 do 90 minut w 21 ° C, sprawdź 
wzrokowo, czy na powłoce nie ma żadnych pustek lub dziur. 
Uzupełnij wszelkie ubytki dodatkowym materiałem i nałóż 
drugą warstwę ** pod kątem prostym do pierwszej. Grubość 
mokrej powłoki należy okresowo sprawdzać za pomocą 
miernika mokrej powłoki. Każda mokra warstwa powinna mieć 
grubość 0,4 - 0,6 mm. Łączna sucha powłoka powinna mieć 
grubość 0,5 - 0,8 mm. Natryskiwanie w nadmiarze  zużyje 
więcej produktu. Właściwie naniesiona powłoka musi być wolna 
od otworów i pęcherzyków powietrza. Nie należy ponownie 
rolować natryskiwanej powłoki. Pozwól HYDRO BAN wysychać 
zgodnie z instrukcjami w tym dokumencie, DS 663.5  oraz TDS 
410 przed pokryciem płytką lub kamieniem. Jest ważne,  aby 
chronić powierzchnie nie przewidziane do pokrycia HYDRO 
BAN, powinny być oklejone taśmą i zabezpieczone przed  
zabrudzeniem. Należy uwzględnić dylatacje, które powinny być 
wykonane zgodnie z opisem w tym dokumencie, w DS 663.5 
oraz TDS 410.  
** Grubość mokrej warstwy 15–22 milicali (0,4–0,6 mm). Do 
sprawdzania grubości użyć miernika na mokro. 
 
DOSTĘPNOŚĆ I KOSZT 
Dostępność 
Materiały LATICRETE®  dostępne są na całym świecie. W celu 
uzyskania informacji o dystrybutorze prosimy o kontakt z 
LATICRETE EUROPE S.r.l.: 

 +39 059557680 
info@laticreteeurope.com  

 
Informacje na temat dystrybutorów on-line, www.laticrete.eu.  

 
Koszt 
Skontaktuj się LATICRETE EUROPE S.r.l, aby uzyskać 

niezbędne informacje i ceny. 
 
GWARANCJA 
Dostawca gwarantuje, że produkt ten nie utraci swoich właściwości 

w normalnych warunkach i w przypadku normalnego użytkowania. 

Okres gwarancji wynosi jeden (1) rok. Skontaktuj się z działem 

wsparcia technicznego, aby uzyskać więcej informacji. 

Patrz 10. FILING SYSTEM na stronie www.laticrete.eu:  

▪ DS 025.0: 25 lat gwarancji systemowej  

▪ DS 230.10: 10 lat gwarancji systemowej  

▪ DS 230.13: 1 rok gwarancji systemowej 

 

KONSERWACJA 

Produkty LATICRETE® i LATAPOXY® są produktami wysokiej 

jakości zaprojektowanymi w taki sposób, aby osiągnąć długotrwałe 

efekty przy minimalnych wymaganiach w zakresie konserwacji, 

jednakże ich właściwości i trwałość mogą zależeć od poprawności 

konserwacji  oraz stosowanych środków czyszczących. 

 
SERWIS TECHNICZNY 
Pomoc techniczna 
W celu uzyskania informacji kontakt:  
+39 059557680 
technicalservices@laticreteeurope.com  
 
Literatura techniczna i karty bezpieczeństwa 
Aby uzyskać dostęp do literatury technicznej i kart bezpieczeństwa, 
odwiedź naszą stronę  www.laticrete.eu.  

 
Ostrzeżenie 

Informacje i instrukcje zawarte w niniejszej karcie, mimo iż są 

oparte na wiedzy uzyskanej przez wiele lat aplikacji, mają charakter 

orientacyjny. Firma LATICRETE® nie może bezpośrednio 

kontrolować warunków stosowania oraz sposobów aplikowania 

produktów, dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialność w związku 

z ich użyciem. Osoby, które chcą stosować produkty LATICRETE®, 

muszą przeprowadzić odpowiednie testy w celu określenia 

specyfiki danego miejsca użycia. Podane wyniki są typowe, ale 

odzwierciedlają zastosowane procedury testowe. Rzeczywiste 

parametry w terenie będą zależały do metody aplikacji i warunków 

miejscowych. 

 

Produkty LATICRETE objęte są gwarancją w granicach 

określonych przez nasze ogólne warunki sprzedaży oraz w 

granicach korespondencji związanej ze specyfikacjami 

technicznymi i obowiązującymi certyfikatami, jak wyraźnie 

wskazano w kartach produktu, dokumentacji lub odpowiednich 

dokumentach technicznych. 
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