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Właściwości:
•sztywna zaprawa uszczelniająca
•odporna na siarczany
•do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
•do ścian i posadzek
•nieprzepuszczalna dla wody
•łatwa i ekonomiczna w stosowaniu
•może być nanoszona pędzlem, pacą lub  

natryskiwana odpowiednim urządzeniem
•wiąże bez gruntowania na matowo-wilgotnych podłożach
•dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie
•hydroizolacja budynków zgodnie z DIN 18535
•posiada atest higieniczny PZH z dopuszczeniem do wody 

pitnej nr B.BK.60110.1187.2022

Zastosowania:
Do podłoży, które nie są później zagrożone powstawaniem 
rys. Uszczelnienie wstępne do: uszczelnień budowlanych 
stykających się z gruntem, uszczelnień cokołu i uszczelnień 
przekroju w ścianach i pod ścianami zgodnie z DIN 18533  
w klasie oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E i W4-E.  
Późniejsza hydroizolacja elementów budowlanych mających  

kontakt z gruntem zgodnie z instrukcją WTA 4-6 przed wilgo-
cią gruntową, wodą nienapierającą i wodą pod ciśnieniem 
(przy odpowiedniej konstrukcji). Hydroizolacja zbiorników  
i niecek do klasy oddziaływania wody W1-B i klasy rys R0-B 
zgodnie z DIN 18535 do 4 m słupa wody. 
Hydroizolacja budowli:
•Hydroizolacja elementów budowli stykających się  

z gruntem, powierzchni ścian i posadzek w budynkach 
nowych i w trakcie przebudowy do stosowania na 
betonowych lub murowanych elementach konstrukcyjnych.

•Uszczelnienie konstrukcji zbiorników przed działaniem 
wody napierającej od wewnątrz (np. niecek basenowych, 
zbiorników wody użytkowej, zbiorników na ścieki).

•Uszczelnienie poziome w i pod ścianami przeciwko wilgoci 
podciąganej kapilarnie.

W przypadku zastosowania w zbiornikach lub obciążenia 
wodą miękką o twardości < 30 mg CaO/l zasadniczo 
wymagane jest przeprowadzenie analizy wody. Ocena 
stopnia agresywności względem betonu przeprowadzana jest 
zgodnie z EN 1992-1-1 (Eurokod 2).
AQUAFIN-1K wykazuje odporność do stopnia agresywności 
„umiarkowana agresja chemiczna“ (klasa ekspozycji XA2).

Dane techniczne:
Baza:   piasek/cement, modyfikowany
   tworzywami sztucznymi
Wielkość ziarna:  < 1,0 mm
Gęstość gotowej 
zaprawy:  ok. 1,85 g/cm³
Proporcje mieszania:   ok. 6,7 l wody na 25 kg AQUAFIN-1K 
Czas
obrabialności *):     ok. 60 minut
Temperatura 
podłoża/aplikacji:   +5 °C do +30 °C
Wytrzymałość na 
odrywanie (przyczepność),
wg PN-EN 1542:2000:  > 1,0 N/mm² po    
   28dniach
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Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe

Przyczepność do podłoża betonowego, MPa ≥ 1,0

Przepuszczalność pary wodnej, określona 
grubością warstwy powietrz Sd, której opór 
dyfuzyjny jest równoważny średniemu oporowi 
dyfuzyjnemu powłoki w stosunku do pary 
wodnej, m

≤ 0,5

Wodoszczelność po 28 dniach, brak przecieku 
przy ciśnienu, MPa 0,5

Odporność na przebicie statyczne określona 
wodoszczelnością powłoki – brak przecieku przy 
ciśnieniu, MPa, po działaniu obciążeń: 5, 10, 
15, i 20kg

0,5

Mrozoodporność po 50 cyklach zamrażania i 
rozmrażania, określona:
- zmianą wyglądu zewnętrznego 
- wodoszczelnością – brak przecieku przy 
ciśnieniu, MPa
-przyczepność do podłoża betonowego, MPa

brak uszkodzeń

0,5
≥ 0,5

Odporność na działanie wody o podwyższonej 
temperaturze (+60oC),określona 
przyczepnością do podłoża betonowego, MPa

≥ 0,5
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AQUAFINAQUAFIN®®-1K-1K

Wodoszczelność, 
zgodnie z EN 12390-8
(PG MDS),28d 1,5 bar:  potwierdzono 
Wytrzymałość na 
negatywne ciśnienie wody:  1,5 bara
Wodoszczelność związanej 
warstwy wg PG MDS:  1 bar
Czyszczenie narzędzi:  wodą w stanie świeżym,  
    zaschnięty materiał jest  
    trudny do usunięcia
Opakowania:   worek 25kg,
Przechowywanie:    w suchym pomieszczeniu,  
    12 miesięcy w fabrycznie  
    zamkniętym opakowaniu,  
    naruszone opakowanie  
    zużyć w jak najkrótszym  
    czasie. 

Rodzaj obciążenia / Zużycie materiału / Grubość 
warstwy po wyschnięciu:
•Wilgoć gruntowa/woda opadowa niezalegająca:
     3,5 kg/m²/ok. 2,0 mm
• Woda opadowa zalegająca/woda naporowa:
     4,5 kg/m²/ok. 2,5 mm
Zgodnie z instrukcją WTA 4-6 „Późniejsza hydroizolacja 
elementów budowlanych mających kontakt z gruntem“
• Wilgoć gruntowa/niespiętrzająca się woda infiltracyjna: 

min. 3,5 kg/m² (ok. 2 mm)
• Spiętrzająca się woda infiltracyjna/woda napierająca:

min. 5,3 kg/m² (ok. 3 mm)
• Uszczelnienie zbiorników i niecek:

min. 3,5 kg/m² (ok. 2 mm)
Każdy mm grubości suchej warstwy to ok. 1,1 mm grubości 
mokrej warstwy.

Obciążalność *) (odporność na):
- ruch pieszy po ok. 1 dniu
- woda naporowa po ok. 7 dniach
*) w temp. +23°C oraz przy 50 % wilgotności względnej 
powietrza. Ze względu na warunki pogodowe podane 
czasy mogą być wydłużone lub skrócone. 

Podłoże:
Podłoże musi być nośne, w znacznym stopniu równe, lekko 
porowate i o otwartej strukturze. Musi być pozbawione gniazd 
żwirowych, nadlewek, spękań oraz ostrych krawędzi, kurzu 
i materiałów zmniejszających przyczepność, np. oleju, farby, 
warstwy spiekowej oraz luźnych elementów. Podłoże po-
winno być wilgotne, ale bez zastoin wody. Za odpowiednie 
podłoże uznaje się beton o gęstej strukturze, tynk P II i III, mury 
o pełnych spoinach. Podłoża makroporowate np. betonowe 
płyty szalunkowe i bloczki fundamentowe oraz nierówne 
mury należy wyrównać za pomocą ASOCRET-M30. Na styku 
ściany i posadzki oraz w narożach nanieść zaprawę AQU-
AFIN-1K oraz wykonać fasetę metodą „świeże na świeże” 
o minimalnym promieniu ok. 4 cm przy użyciu zaprawy 
np. ASOCRET-M30 lub zaprawy cementowej z dodatkiem    
ASOPLAST-MZ. Po wyschnięciu wykonać uszczelnienie przy 
użyciu AQUAFIN-1K.

Aplikacja:
1. Przygotować podłoże zgodnie z powyższymi wymaganiami.
2. Nawilżyć podłoże tak, aby w chwili nanoszenia AQU-
AFIN-1K było matowo-wilgotne. Silnie chłonne i lekko sypkie 
podłoża należy zagruntować ASO-Unigrund i pozostawić do 
wyschnięcia przed kolejnymi etapami roboczymi.
3. Do czystego pojemnika do mieszania wlać ok. 6,7 l 
(na worek 25 kg) czystej wody i mieszać, dodając suchej 
zaprawy, aż do otrzymania jednorodnej, niezbrylonej masy. 
Czas mieszania przy zastosowaniu mocnego mieszadła (ok. 
500–700 obr./min) wynosi ok. 2 -3 minut.
4. AQUAFIN-1K nanosić przez natrysk, wcieranie pędzlem 
lub szpachlowanie przynajmniej w dwóch etapach roboczych. 
Drugi oraz kolejne etapy robocze można rozpocząć, gdy 
pierwsza warstwa uzyska wytrzymałość na chodzenie lub 
nanoszenie kolejnych powłok (ok. 4 do 6 godz. w temp.  
+20 °C/60 %). Warstwa o równomiernej grubości osiągana 
jest przy użyciu pacy zębatej 4 -6 mm i późniejszym wygła-
dzeniu. Należy unikać nanoszenia podczas jednej operacji 
ilości większych niż 2 kg/m², ponieważ z uwagi na wysoką 
zawartość środka wiążącego w warstwie uszczelniającej 
mogą powstawać rysy.
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Alternatywnie AQUAFIN-1K może być również aplikowany 
przy użyciu odpowiedniego urządzenia natryskowego, np. 
HighPump M8 (pompa perystaltyczna), HighPump Small lub 
High-Pump Pictor (pompa ślimakowa). Informacje na temat wy-
mienionych pomp można uzyskać w firmie Dittmann Sanierung-
stechnik GmbH,  Hohen Neuendorf, www.saniertechnik.de.

Płyty drenażowe i ochronne dla elementów  
budowlanych stykających się z gruntem:
Hydroizolacja musi być zabezpieczona przed działaniem 
czynników atmosferycznych i uszkodzeń mechanicznych za po-
mocą odpowiednich środków, zgodnie z DIN 18195 część 10.
Warstwy ochronne nakładać dopiero po całkowitym wy-
schnięciu. Płyty drenażowe i ochronne wkleić przy użyciu 
np. COMBIDIC-2K-CLASSIC lub COMBIDIC-2K-PREMIUM. 
Drenaż wykonać zgodnie z DIN 4095

Wskazówki:
•Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed 

działaniem AQUAFIN-1K.
•Podłoże powinno być matowo-wilgotne. Unikać zastoin wody.
•Po stwardnieniu powłoki powierzchnię należy utrzymywać  

w stanie wilgotnym co najmniej przez 24 godziny.
•Świeżą powłokę chronić przed deszczem, wiatrem, mrozem 

oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
•W przypadku silnego nasłonecznienia unikać pracy na 

słońcu. Pracować w zacienionych obszarach.

•Nośność podłoża jest warunkiem uzyskania dobrej przy-
czepności. Substancje zmniejszające przywieranie należy 
całkowicie usunąć. Odpowiednie metody przygotowania 
podłoża to: czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem  
(> 400 bar), hydropiaskowanie pod bardzo wysokim ciśnie-
niem (do 2000 barów) lub czyszczenie materiałami ściernymi. 
Ostatni etap roboczy stanowi czyszczenie strumieniem 
wody pod ciśnieniem.

•W zbiornikach wody użytkowej temperatury wynoszą prze-
ważnie około +10 °C do +15 °C. Aby zapewnić całkowitą 
hydratację cementu, powłokę należy wystarczająco długo 
utrzymywać w stanie wilgotnym (stała względna wilgot-
ność powietrza > 80%) oraz chronić przed wyschnięciem. 
Wymaga to zazwyczaj 7 dni. W tym czasie po aplikacji 
należy unikać tworzenia się skroplin lub zalegania wody 
na nałożonej warstwie. Należy wykluczyć taką sytuację, 
stosując odpowiednie środki, np. osuszacz. Bezpośrednie 
ogrzewanie oraz niekontrolowane przedmuchiwanie cie-
płym powietrzem jest niedozwolone.

 •Do już stężonej zaprawy AQUAFIN-1K nie należy do-
dawać wody ani świeżej zaprawy, powodując ponowne 
osiągnięcie konsystencji odpowiedniej do obróbki. Istnieje 
ryzyko, że zaprawa nie osiągnie pełnej wytrzymałości!

•W przypadku podłoży narażonych na późniejsze powsta-
wanie rys stosować AQUAFIN-RS300, AQUAFIN-RB400 
lub AQUAFIN-2K/M-PLUS, w zależności od obszaru 
zastosowania.

Należy przestrzegać zaleceń podanych w obowiązującej 
wersji Karty Charakterystyki WE!

GISCODE: ZP1

AQUAFINAQUAFIN®®-1K-1K

Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania należy 
skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one – pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia 
użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości preparat nałożyć na powierzchnię próbną. Niniejsza publikacja obowiązuje do czasu wydania nowej wersji.
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