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AQUAFIN-IC

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoki
Kontrola zawilgocenia (2.2)

Kapilarna absorpcja i przepuszczalność
wody: w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Przepuszczalność pary wodnej: Klasa I
Przyczepność przy odrywaniu: ≥ 0,8 N/mm2

Reakcja na ogień: Klasa A1

Właściwości: 
•wnika w kapilarną strukturę betonu
•trwale aktywna
•nie zawiera chlorków
•do stosowania na wilgotnych podłożach
•odporna na wysokie ciśnienie hydrostatyczne
•uszczelnia rysy o rozwartości do 0,4mm powstałe
po naniesieniu warstwy uszczelniającej na podłożu
•posiada Atest PZH z dopuszczeniem do stosowania
w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi.
•świadectwa badań zgodnie z DVGW W-347
i W-270

Zastosowanie:
• Do uszczelniania zewnętrznych i wewnętrznych
elementów budowli z nowego i starego betonu 
o jednolitej strukturze np. fundamentów, ścian szcze-
linowych, murów oporowych, szybów wind, garaży 
podziemnych, tuneli itp. narażonych na działanie 
wody
• Do uszczelniania zbiorników wody pitnej
i użytkowej, zbiorników retencyjnych,  zbiorników 

z wodą morską, instalacji uzdatniania wody itp.
• Do wykonywania uszczelnień płyt fundamentowych
na podbudowie z betonu podkładowego
• Do uszczelniania zbiorników oczyszczalni
i przepompowni ścieków
• W przypadku zastosowania w zbiornikach lub
obciążenia wodą miękką o twardości < 30 mg Ca-
O/l zasadniczo wymagane jest przeprowadzenie 
analizy wody. Ocena stopnia agresywności wzglę-
dem betonu przeprowadzana jest zgodnie  
z EN 1992-1-1 (Eurokod 2) AQUAFIN-IC wykazuje 
odporność do stopnia agresywności „bardzo agre-
sywne“ (klasa ekspozycji XA2).

Dane techniczne:
Baza:   piasek/cement, dodatki 

nieorganiczne
Wielkość ziarna:  < 1,0 mm
Gęstość nasypowa:  1,1 kg/dm³
Forma dostawy:  worki 25 kg
Barwa:  Szara,
Ilość wody zarobowej:   ok. 6,75 do 8,0 l na 25 kg 

  AQUAFIN-IC 
Czas mieszania:   ok. 3 minuty (mieszadłem 

  500-700 obr./min)
Czas obróbki:    30÷60 minut (w temp.  

  +23oC/60%)
Temp. aplikacji 
(powietrza i podłoża): Od +5 o C do +30 o C.

Wyższe temperatury skraca 
ją, niższe wydłużają czas  
obróbki.

Wodoszczelność w stanie zamontowanym zgodnie 
z PG MDS, (10 m WS): spełnia wymagania
Czyszczenie narzędzi: 
w stanie świeżym wodą, po związaniu czyścić przy 
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AQUAFINAQUAFIN®®-IC-IC

pomocy preparatu ASO-R005
Przechowywanie: w suchym pomieszczeniu, w ory-
ginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy, 
napoczęte opakowania zużyć jak najszybciej

Zużycie materiału :
Uszczelnienie przeciwwilgociowe, woda infiltracyjna
- 0,75 kg/m² w jednym zabiegu
Uszczelnienie przeciwko wodzie niewywierającej 
ciśnienia  
- 1,20 kg/m² ( w przypadku powierzchni piono-
wych, należy aplikować w dwóch zabiegach)
Uszczelnienie przeciw zalegającej wodzie infiltra-
cyjnej pod ciśnieniem  
- 1,50 kg/m² ( w przypadku powierzchni piono-
wych, należy aplikować w dwóch zabiegach)
Grubość suchej warstwy: min. 0,8-1,5 mm
Podane zużycia zaprawy nie uwzględniają nierów-
ności podłoża
Odporność w temp +20oC i 60% wilgotności 
względnej powietrza:
– na deszcz:    po 24 godzinach,
– można chodzić:   po 5 godzinach
– na zasypanie wykopu:  po 3 dniach
– napełnianie zbiorników:  po 7 dniach
Wytrzymałość na ściskanie
  - po 7 dniach:    18 MPa
  - po 14 dniach:  21 MPa
  - po 28 dniach:  25 MPa
Wodoszczelność badanie CRD-C 48-92 (USA) na 
ciśnienie negatywne i pozytywne: 13 bar 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne i pozbawione wszelkich 
substancji pogarszających przyczepność. W 
przypadku konstrukcji obiektów hydrotechnicznych 

wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” 
powinna wynosić przy wartości średniej ≥ 1,5 N/mm2. 
Zaleca się aby powierzchnia do aplikacji posiadała 
otwartą strukturę, która umożliwi penetrację aktywnych 
chemicznie składników w strukturę betonu. 
Powierzchnie o gładkiej strukturze muszą być  
mechanicznie uszorstnione, aby uzyskać dobrą 
głębokość penetracji.
1.Substancje zmniejszające przyczepność, jak np. 
mleczko cementowe, zabrudzenia, środki antyadhe-
zyjne, zaprawy cementowe, oleje, utwardzacze, 
farby, luźne i niezwiązane części itp. należy usunąć 
metodą hydropiaskowania, mycia pod wysokim 
ciśnieniem lub w sposób mechaniczny (frezowanie, 
szlifowanie, młotkowanie itp.). Gładkie powierzchnie 
elementów betonowych lub prefabrykatów (np. 
betonowanych w szalunkach systemowych) zmyć 
preparatem ASO-R005 i następnie bardzo starannie 
zmyć dużą ilością wody.
2.Usunąć wszystkie wystające części, oczyścić 
gniazda żwirowe i otwory po ściągach oraz inne 
uszkodzone fragmenty powierzchni. Spoiny oraz 
widoczne rysy (nie podlegające odkształceniom 
dynamicznym) o rozwartości ponad 0,4 mm nale-
ży wyżłobić do szerokości ok. 20 mm i głębokości 
ok.25 mm.
3.Wszelkie przecieki wody uszczelnić zaprawą 
szybkowiążącą FIX 10-S lub FIX 20-T.
4.Uszkodzone powierzchnie naprawić odpo-
wiednią do rodzaju uszkodzeń i charakteru ob-
ciążeń zaprawą wyrównującą lub naprawczą                    
(np. ASOCRET-BIS-5/40).
5.Przerwy robocze lub dylatacje konstrukcyjne 
uszczelniać taśmą ASO-Dichtband-2000-S, wkleja-
jąc ją na AQUAFIN-RS300, AQUAFIN-2K/M-PLUS 
(patrz instrukcja techniczna).
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6.Powierzchnie przed aplikacją AQUAFIN-IC 
zwilżyć wodą do stanu pełnego nasycenia. Proces 
ten osiągnie się po przez wielokrotne nawilżanie, 
co ułatwi wnikanie zaprawy w porowatą strukturę 
betonu. Powierzchnia powinna być matowo-wilgot-
na. Na powierzchniach poziomych bez możliwości 
tworzenia się zastoin wody.

Przygotowanie materiału:
Suchą zaprawę AQUAFIN-IC wymieszać  
z ok.6,75-8 l czystej wody przy użyciu mieszarki 
wolnoobrotowej (300 do 700 obr/min) do uzyska-
nia jednolitej homogennej konsystencji do aplikacji 
ręcznej lub natryskiem. Po upływie około 3 minut 
zaprawę ponownie przemieszać. 
Jednorazowo przygotować taką ilość zaprawy, 
którą można zużyć w ciągu 30÷60 minut.

1. Aplikacja ręczna z zastosowaniem 
AQUAFIN-IC o konsystencji szlamu 
Przy aplikacji ręcznej należy nanieść dwie warstwy 
AQUAFIN-IC o konsystencji szlamu w ustalonej ilości 
przy pomocy szczotki. Zaprawę należy równomiernie 
rozprowadzić na przygotowanym podłożu. Pierwszą 
warstwę należy starannie wetrzeć w podłoże. 
Drugą warstwę nanosimy na pierwsza, gdy ta jest 
jeszcze wilgotna. Nie wolno dopuszczać do całko-
witego przeschnięcia pierwszej warstwy.                      

2. Nakładanie natryskowe 
Do aplikacji metodą natryskową przy użyciu odpo-
wiedniego  urządzenia natryskowego, np. High-
Pump M8 (pompa perystaltyczna), HighPump Small 
lub High-Pump Pictor (pompa ślimakowa). Informacje 
można uzyskać w firmie Dittmann Sanierungstechnik 
GmbH,  Hohen Neuendorf, www.saniertechnik.de.

Natrysk przeprowadzić po przez wykonanie jednej 
lub dwóch warstw, w zależności od rodzaju obcią-
żeń. Drugą warstwę nanosimy na pierwszą, gdy ta 
jest jeszcze wilgotna.

Pielęgnacja i ochrona:
a) uszczelniane powierzchnie na zewnątrz utrzymy-
wać w wilgoci przez okres 3 dni chroniąc je przed 
wpływem warunków atmosferycznych (słońce, wiatr 
itp.) przez nawilżanie, przykrycie np. folią polipro-
pylenową lub zastosowanie mokrych kurtyn  
z geowłóknin. 
Proces pielęgnacji w oparciu o proponowane 
metody przeprowadzić po upływie ok. 24 godzin 
od momentu aplikacji ostatniej warstwy. Powierzch-
nie na których został zaaplikowany AQUAFIN-IC 
zwilżać wodą w regularnych odstępach czasu ( 
zależnie od warunków atmosferycznych). 
Świeżą warstwę należy chronić przynajmniej przez 
24 godziny przed deszczem. Wykop można zasy-
pać 3 dni po nałożeniu ostatniej powłoki. 
b) stosowanie wewnątrz: podwyższona wilgotność 
powietrza nie wpływa negatywnie na proces wiąza-
nia AQUAFIN-IC. W przypadku niskiej wilgotności 
powierzchnie, gdzie zaaplikowano AQUAFIN-IC 
pielęgnować i utrzymywać w określonej wilgotności 
przez okres 3 dni. Natomiast w obiektach (zbiorniki) 
o ograniczonej wentylacji oraz w głębokich wyko-
pach, ze względu na możliwość kondensacji pary 
wodnej na powierzchniach uszczelnianych elemen-
tów przez okres ok. 24 godzin zapewnić swobodny 
przepływ powietrza.
c) zbiorniki na wodę: napełnianie jest możliwe po 
upływie minimum 3 dni. Przed ostatecznym napeł-
nieniem zbiorników wodą pitną należy starannie 
przeprowadzić proces mycia zbiornika wodą. 
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Prawidłowe zastosowanie środka AQUAFIN-IC i 
specyficzne właściwości powodują, iż produkt jest 
ciągle czynny. 

Wskazówki:
• Powierzchnie które nie będą uszczelniane chronić 
przed zabrudzeniem zaprawa AQUAFIN-IC
• AQUAFIN-IC nie może być stosowany jako 
dodatek do zapraw i betonu lub mieszany z innymi 
produktami.
• AQUAFIN-IC nie może być pokrywany kolejnymi
powłoki, np. płytki, tynk, jastrych zespolony lub 
powłoki malarskie.
• W przypadku betonów z dodatkiem popiołów 
lotnych po aplikacji AQUAFIN-IC może dojść do 
powstania przebarwień lub zmniejszenia reakcji. 
Zawartość popiołu lotnego powinna spełniać wy-
magania zawarte w normie ASTM C-618 typ C  
i nie może przekraczać 30 % masy spoiwa. 
Minimalna zawartość CaO w popiole lotnym nie 
może być mniejsza niż 15 %. Dla betonów z popio-
łem lotnym typu C o niskiej zawartości CaO, typu F 
lub inne pucolanowe domieszki do betonu prosimy 
o kontakt z naszym serwisem technicznym serwis 
techniczny, podając odpowiednią specyfikację.
• Na skutek reakcji pomiędzy AQUAFIN-IC oraz 
tlenkiem wapnia zawartym w betonie może dojść 
do powstawania wykwitów. Nie stanowi to wady 
materiału i powstałe naloty można usunąć przy 
użyciu szczotki. 
• Tonacje w kolorystyce uszczelnianej powierzchni 
z betonu mogą być spowodowane zróżnicowaną 
wilgotnością konstrukcji z betonu. 
• Nośne i stabilne podłoże jest podstawowym 
warunkiem wykonania skutecznego uszczelnienia 
i zapewnienia przyczepności pomiędzy podłożem 

a aplikowanym materiałem.                                   
Substancje pogarszające przyczepność oraz znisz-
czone/uszkodzone fragmenty  podłoża całkowicie 
usunąć. Zaleca się zastosowanie mycia powierzchni 
pod wysokim ciśnieniem (> 400 bar) lub hydro-
piaskowanie ( do 2000 bar). W podobny sposób 
zaleca się usunąć wszelkie zabrudzenia i resztki 
starych warstw.  Ostateczne czyszczenie wykonać 
metodą hydrodynamiczną.
• Szczególne zalecenia odnośnie pielęgnacji  
powierzchni z AQUAFIN-IC należy przedsięwziąć 
w zbiornikach na wodę. 
Temperatura panująca w tego typu zbiornikach 
oscyluje w zakresie od +10 do +15 oC. W tych 
warunkach, aby zapewnić całkowitą hydratację 
cementu należy zadbać o utrzymywanie nałożonej 
zaprawy AQUAFIN-IC w stanie wilgotnym (względna 
wilgotność powietrza > 80 %) i jej ochronę przed 
szybkim schnięciem przez okres około 7 dni. Nie 
dopuszczać w w/w okresie do tworzenia się wody 
kondensacyjnej oraz filmu wodnego na uszczelnia-
nych powierzchniach. W celu zapewnienia odpo-
wiednich warunków wilgotnościowych niezbędnych 
do prawidłowego przebiegu procesu hydratacji 
zaprawy AQUAFIN-IC należy prowadzić kontrolę 
temperatury i wilgotności powietrza. 
•AQUAFIN-IC może potrzebować co najmniej  
1 miesiąca, aby osiągnąć swoje maksymalne  
właściwości hydroizolacyjne. Czynnikami wpływają-
cymi na to są temperatura otoczenia, powietrze
wilgotność, rodzaj cementu, skład betonu itp.

Należy przestrzegać zaleceń podanych w obowią-
zującej wersji Karty Charakterystyki WE!

GISCODE: ZP1

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.                                                     06/22/PL
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