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Charakterystyka

Pod sta wo wym kierunkiem za sto so wa nia MB 2K jest wy ko ny -

wa nie hy dro izo la cji od stro ny grun tu na pod ziem nych frag men tach

bu dow li. MB 2K, to mie szan ka ce men to wa mo dy fi ko wa na w wy -

so kim stop niu two rzy wa mi sztucz ny mi, czy li ma te riał na le żą cy

do gru py dość po pu lar nych ela stycz nych szla mów uszczel nia ją -

cych. Sto su jąc na zew nic two z nor my eu ro pej skiej PN -EN 14891,

należy sto so wać w od nie sie niu do tych pro duk tów okre śle nie ce men -
to we, mo dy fi ko wa ne po li me ra mi wy ro by nie prze pusz cza ją ce wo dy
sto so wa ne w po sta ci cie kłej. Hydroizolacja MB 2K zo stała na gro -

dzo na na tar gach BAU 2017 dla te go, że jest czymś wię cej niż ela -

stycz ne szla my uszczel nia ją ce (MDS) i czymś wię cej niż gru bo -

war stwo we po wło ki bi tu micz ne mo dy fi ko wa ne two rzy wa mi

sztucz ny mi (PMBC/KMB). Jed no cze śnie jest to ma te riał wy ka-

zu ją cy wszyst kie za le ty za rów no MDS, jak i PMBC. Moż na 

uznać, że MB 2K wy ty cza kie ru nek roz wo ju wy ro bów hy dro -
izo la cyj nych.

Zalety i zasady stosowania

Za nie wąt pli we za le ty, wy róż nia ją ce MB 2K od in nych wy ro -

bów hy dro izo la cyj nych, moż na uznać na stę pu ją ce ce chy:

● zdol ność most ko wa nia rys do 2 mm (czy li pięć ra zy wię cej niż wy -

ka zy wa ły do tych czas ofe ro wa ne ela stycz ne szla my uszczel nia ją ce);

● bar dzo szyb kie schnię cie – w cią gu 18 h, na wet w nie ko rzyst -

nych wa run kach po go do wych, po wło ka cał ko wi cie wyschła w ca -

łym prze kro ju;

● brak na prę żeń w trak cie schnię cia, dzię ki cze mu nie po wsta ją

żad ne ry sy na wet w miej scach po gru bienia po wło ki;

● zna ko mi te wła ści wo ści apli ka cyj ne – ła twość mie sza nia, ła -

twość i szyb kość ukła da nia za rów no ręcz ne go (pę dzel, szpa chla,

pa ca, pa ca dy stan so wa), jak i ma szy no we go;

● nie zwy kłe bez pie czeń stwo dzię ki to le ro wa niu drob nych błę -

dów po peł nia nych pod czas apli ka cji oraz za pew nio nej wy so kiej

szczel no ści;

● zna ko mi ta przy czep ność do pod ło ży mi ne ral nych, ale tak że

do sta rych po włok bi tu micz nych, me ta li i two rzyw sztucz nych;

● wie lo stron ność i uni wer sal ność – moż li wość sto so wa nia we

wszyst kich miej scach, gdzie wy ma ga ne są hy dro izo la cje bu dow -

la ne, ale tak że ja ko za pra wy na praw czej.

Oczy wi ście aby hy dro izo la cja MB 2K speł nia ła w peł ni swo ją

ro lę, ko niecz ne jest prze strze ga nie za sad okre ślo nych w in struk -

cji tech nicz nej. Bar dzo waż ne jest od po wied nie przy go to wa nie

pod ło ża, któ re po win no być czy ste, su che (ewen tu al nie ma to wo -

-wil got ne) i moc ne. Je że li mu si my wy ko nać po wło kę na bar dzo

mo krej po wierzch ni, powinniśmy prze wi dzieć spe cjal ne grun to wa -

nie po le ga ją ce na na nie sie niu pre pa ra tu Kie sol roz cień czo ne go wo -

dą w sto sun ku 1 : 1 oraz war stwy sztyw ne go szla mu uszczel nia ją ce -

go, np. Dicht schlämme lub Sul fa te xschlämme. W nor mal nym przy -

pad ku, gdy pod ło że jest su che lub ma to wo -wil got ne, wy star czy za -

grun to wać pre pa ra tem Kie sol 1 : 1 z wo dą. Gdy pod ło żem jest sta -

ra po wło ka bi tu micz na lub ewen tu al nie in ne do pusz czal ne pod ło -

ża niemi ne ral ne, ja ko war stwę pod kła do wą na kła da się cien ko

MB 2K (tzw. szpa chlów ka dra pa na). 

Na le ży pa mię tać, że MB 2K nie roz wią zu je au to ma tycz nie wszyst -

kich pro ble mów. O de ta le trze ba za dbać, uży wa jąc spraw dzo nych

roz wią zań. Do ta kich istot nych de ta li za li cza my przede wszyst kim:

■ styk ścia ny i fun da men tu, gdzie należy wykonać fa se tę

uszczel nia ją cą z za pra wy wo dosz czel nej;

■ spo iny ru cho me i dy la ta cje, gdzie naj le piej za sto so wać spe -

cjal ne ta śmy dy la ta cyj ne;

■ przej ścia rur i ka bli, gdzie sto so wa ne są spe cjal ne koł nie rze

uszczel nia ją ce.

Szcze gó ło we roz wią za nia opi sa ne są w od po wied nich in struk -

cjach tech nicz nych i na ry sun kach de ta li do stęp nych w dzia le tech -

nicz nym fir my Rem mers. Je ste śmy pew ni, że sprze daż hy dro izo -

la cji MB 2K bę dzie dy na micz nie się zwięk szać, gdyż ma te riał ten

nie wąt pli wie za słu gu je na co raz szer sze za sto so wa nie z ko rzy ścią

dla in we sto rów i wy ko naw ców bu dow la nych. Uwa ża my, że jest

to obec nie naj lep szy ma te riał te go ty pu do stęp ny na ryn ku, a licz -

ne ba da nia, do świad cze nia prak tycz ne i uzna nie fa chow ców

utwier dza ją nas w tym prze ko na niu.

Jarosław Gasewicz
Remmers Polska Sp. z o.o.
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MB 2K – innowacyjny wyrób hydroizolacyjny
W dru giej po ło wie stycz nia 2017 r. (16 – 21.01.2017 r.) od -

by  ły się w Mo na chium Świa to we Tar gi Ar chi tek tu ry, Ma te ria -
łów i Sys te mów Bu dow la nych BAU 2017. Fir ma Rem mers
mia ła tam im po nu ją ce sto isko, a eks po zy cja po świę co na by ła
przede wszyst kim in no wa cyj nej hy dro izo la cji Mul ti -Bau -
dicht 2K na zy wa nej te raz MB 2K. Co kil ka go dzin tech ni cy
fir my Rem mers szcze gó ło wo pre zen to wa li spo sób apli ka cji
te go wy ro bu, wzbudzając ogrom ne za in te re so wa nie osób od -
wie dza ją cych tar gi. Na BAU 2017 nasz wy rób MB 2K, ja ko
bar dzo in no wa cyj na po wło ka hy dro izo la cyj na, uzy skał pre sti -
żo wą na gro dę BA KA, któ ra po twier dza je go zna ko mi te wła -
ści wo ści. MB 2K sta je się co raz bar dziej po pu lar ny, szcze gól -
nie na tych bu do wach, gdzie dba łość o bar dzo do brą ja kość
i wie lo let nią trwa łość są na pierw szym miej scu. Re we la cyj na
hy dro izo la cja MB 2K jest rów nież świet nie przyj mo wa na
na pol skim ryn ku bu dow la nym. Moż na wska zać wie le spe cja -
li stycz nych firm, któ re po dej mu ją się wy ko na nia trud nych
prac hy dro izo la cyj nych pod wa run kiem, że zle ce nio daw ca za -
ak cep tu je tech no lo gię wy ko na nia sys te mo wej po wło ki MB 2K,
nie za leż nie od wcze śniej szych usta leń przy ję tych w pro jek cie.

Remmers Polska Sp. z o.o.

tel. 61/816 81 00
fax 61/816 81 11
www.remmers.pl

Po kaz opty mal ne go spo so bu
na kła da nia MB 2K z uży ciem

pa cy dy stan so wej

Tak nie na le ży nakła dać 
po wło ki hy dro izo la cyj nej, 

ale war to za uwa żyć, 
że nie po wsta ły żad ne ry sy
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