
AQUAFIN® -2K/M-PLUS

Mostkująca rysy, mineralna zaprawa uszczelniająca 
o optymalnych właściwościach aplikacyjnych.

Niezawodne rozwiązania.

Mineralna zaprawa uszczelniająca



Mineralna zaprawa 
uszczelniająca
AQUAFIN® -2K/M-PLUS

AQUAFIN-2K/M-PLUS to flagowy produkt w ofercie 
SCHOMBURG, opracowany w oparciu o wieloletnie 
doświadczenie, zapewniający niezawodne i sprawdzone 
rozwiązanie oraz optymalne właściwości aplikacyjne. 
Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca mostkuje rysy  
i jest stosowana do hydroizolacji budynków zgodnie  
z normami DIN 18533 i DIN 18535 oraz do hydroizolacji 
zespolonych zgodnie z normami DIN 18531, DIN 18534, 
DIN 18535. 

 

* Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Stoffen in der 
Raumluft, die bei Inhalation Gesundheitsrisiken, auf einer Skala von 
Klasse A + (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen), darstellen.

SCHOMBURG 
GmbH & Co. KG 

Detmold

 

P-1200/906/17 
P-1200/907/17

MPA 
Braunschweig



Dane techniczne
Baza dyspersja polimerowa (składnik płynny), 

piasek/cement, dodatki (składnik 
proszkowy)

Temperatura
aplikacji/podłoża

+5°C do +30°C

Czas otwarty* ok. 60 minut

Druga warstwa* po ok. 3–6 godzinach

Aplikacja ręczna, maszynowa

Zużycie** 3,5 kg / m2 / 2 mm 
5,3 kg / m2 / 3 mm

Opakowanie 35 kg

* Dane dla temperatury +23°C i wilgotności względnej 50%.

** Grubość suchej powłoki 

Zobacz więcej o produkcie: 



schomburg.pl

Zastosowanie
 ·  Hydroizolacja elementów budowli stykających się  

z gruntem, hydroizolacja w strefie cokołów oraz  
uszczelnienia przekroju poprzecznego w i pod  
ścianami zgodnie z DIN 18533. 

 · Późniejsza hydroizolacja elementów budowli  
 zgodnie z instrukcją WTA 4-6.
 ·  Hydroizolacja w połączeniu z płytami i płytkami 

zgodnie z normami DIN 18531, DIN 18534,  
DIN 18535.

 ·  W obszarach zewnętrznych jako hydroizolacja na 
balkonach, loggiach itp. zgodnie z DIN 18531.

 ·  Uszczelnienie zbiorników i niecek zgodnie  
z DIN 18535.

Właściwości
 · Dwuskładnikowa.
 ·  Bezszwowa i bezspoinowa. 
 · Mostkująca rysy hydroizolacja elastyczna.
 · D o stosowania na wszystkich nośnych, 

 występujących w budownictwie podłożach.
 ·  Przylega do wilgotnych podłoży bez konieczności 

 gruntowania.
 · Dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV 

 i starzenie.
 · Odporna na działanie soli odladzających.
 · Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
 ·  Uszczelnienie podpłytkowe, zespolone (AIV).
 ·  Odporna na działanie wody agresywnej dla betonu

 zgodnie z DIN 4030.



Ulepszone właściwości 
aplikacyjne. Klasyczna 
zaprawa uszczelniająca 
stosowana do hydroizolacji 
w budownictwie.

„PLUS“ oznacza dalszy rozwój AQUAFIN-2K/M, 
zapewniający jeszcze lepsze właściwości aplikacyjne  
i nadal sprawdzoną bezpieczną hydroizolację. Gdy 
wymagana jest klasyczna, elastyczna zaprawa uszczel-
niająca, nie można obejść się bez AQUAFIN-2K/M-PLUS. 
Do stworzenia tego produktu wykorzystano ponad  
50 lat doświadczeń w zakresie dwuskładnikowych  
mineralnych zapraw uszczelniających.

Długi czas 
otwarty
60 minut

Łatwa aplikacja
Ręczna lub 
maszynowa

Płynna obróbka
Wysoki komfort



03
/2

2 
RS

/K
Ku

cz
 1

0/
21

  M
St

/L
iW

 
 Z

as
trz

eg
am

y 
so

bi
e 

m
oż

liw
oś

ć 
w

pr
ow

ad
za

ni
a 

zm
ia

n.
 W

ią
żą

ce
 s

ą 
sz

cz
eg

ół
ow

e 
in

fo
rm

ac
je

 z
na

jd
uj

ąc
e 

się
 w

 a
kt

ua
ln

ej
 in

st
ru

kc
ji 

te
ch

ni
cz

ne
j.

SCHOMBURG Polska Sp. z o. o. 
ul. Sklęczkowska 18a
99-300 Kutno
tel. +48-24-254-7342
fax +48-24-253-6427
email biuro@schomburg.pl 
www.schomburg.pl 
www.schomburg.de
BDO 000030309

Grupa SCHOMBURG opracowuje, 
wytwarza i dostarcza systemy materiałów 
budowlanych w zakresie:

• Hydroizolacje/Renowacje/
 Naprawa betonu
• Klejenie okładzin ceramicznych 
 oraz kamienia naturalnego/Jastrychy
• Powłoki ochronne/Systemy powłokowe
• Domieszki i dodatki do betonu

Przez ponad 80 lat obecności na rynku, 
SCHOMBURG zyskał renomę w dziedzinie 
prac rozwojowych oraz uznanie na rynkach 
krajowych i międzynarodowych. Systemowe 
wyroby budowlane oferowane przez 
SCHOMBURG cieszą się dużą popularnością 
i uznaniem na całym świecie.

Profesjonalni wykonawcy doceniają poziom 
usług świadczonych przez grupę 
SCHOMBURG oraz szeroki asortyment 
najwyższej jakości wyrobów

W celu utrzymania czołowej pozycji na 
rozwijającym się rynku budowlanym, firma 
stale inwestuje w badania i rozwój nowych 
i obecnie dostępnych wyrobów budowlanych. 
Gwarantuje to najwyższą jakość wyrobów, 
co przekłada się na zadowolenie naszych 
klientów.


