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Obszary stosowania 

Uszczelnienia przeciw wilgoci 
gruntowej i wodzie nie napierającej 
w budownictwie nadziemnym 
i podziemnym. Międzywarstwowe 
uszczelnienia na balkonach, tara-
sach, w pomieszczeniach mo-
krych, pod jastrychami i okładzi-
nami z płytek. Odpowiednią gru-
bość suchej warstwy hydroizolacji 
na powierzchni ścian zewnętrz-
nych i posadzek uzyskuje się 
przez wielokrotne nakładanie ma-
teriału, przy wilgoci gruntowej  
i wodzie nie napierającej powinna 
ona wynosić co najmniej 3 mm, 
aby spełnić wymagania normy DIN 
18195 część 4 i 5.  

Właściwości produktu 

ELP-1K jest nakładanym na zimno 
materiałem powłokowym na bazie 
emulsji bitumicznej modyfikowanej 
tworzywami sztucznymi, odpowia-
dającym wymaganiom wytycznych 
do planowania i wykonywania hy-
droizolacji na stykających się z 
gruntem elementach budowli z za-
stosowaniem grubowarstwowych 
powłok bitumicznych modyfikowa-
nych tworzywami sztucznymi. 

Bezspoinowe i bezszwowe 
uszczelnienie po całkowitym wy-
schnięciu nie przepuszcza wody  
i jest odporne na wszystkie zwykle 
występujące w gruncie rodzaje 
wody oraz przekrywa, przy wystar-
czającej grubości warstwy, rysy 
powstające w wyniku skurczu  
i działania temperatury (ale nie ry-
sy uwarunkowane konstrukcyjnie!).  
Remmers ELP-1K cechuje się, 
przy prawidłowym stosowaniu, wy-
soką przyczepnością i średnią 
szczelnością w stosunku do pary 
wodnej. 

Podłoże 

Produkt może być stosowany na 
wszystkich podłożach mineralnych 

takich jak bloczki wapienno-
piaskowe, cegła, bloczki betono-
we, beton, beton komórkowy i ja-
strych cementowy.  
Podłoże musi być czyste i mocne 
oraz wolne od oleju, tłuszczu  
i środków antyadhezyjnych do sza-
lunków. Dopuszczalne jest stoso-
wanie na matowo wilgotnych po-
wierzchniach. Wymaga się aby 
podłoże było wyspoinowane na 
pełną spoinę i równe. Wystające 
wypełnienia spoin i resztki zapraw 
należy usunąć. Naroża i krawę-
dzie, szczególnie na płytach fun-
damentowych i wspornikowych, 
należy załamać względnie sfazo-
wać. Zagłębienia > 5 mm, otwarte 
spoiny pionowe i wsporne lub 

Dane techniczne produktu 

Wygląd: płynny, czarny, tiksotropowy 
Gęstość: ok. 1,10 g/cm³ przy 20°C 
Odczyn pH: ok. 10 
Przekrywanie rys: co najmniej 2 mm 
Odporność na wysokie temperatury: spełnia wymagania 
Odporność na niskie temperatury: spełnia wymagania 
Badania przy ciśnieniu  
szczelinowym:  spełnia wymagania  
Przepuszczalność pary wodnej  
wg DIN 53 122 (wartość średnia): 0,63 g/m²d 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1910 

ELP-1K 
Wysokojakościowy materiał powłokowy na bazie 
emulsji bitumicznej modyfikowanej tworzywami 
sztucznymi 
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ubytki, wypełnić odpowiednią za-
prawą, np. Remmers Dichtspach-
tel. 

Uszczelnienia w nowym  
budownictwie 

Faseta uszczelniająca: 
Fasetę uszczelniającą o promieniu 
5 cm wykonuje się w dokładnie 
oczyszczonym styku ze ścianą.  
W celu poprawienia przyczepności 
oraz dla ochrony przed wilgocią 
wnikającą od strony podłoża, na 
obszarze od poziomu 10 cm poni-
żej górnej krawędzi płyty funda-
mentowej do poziomu znajdujące-
go się powyżej drugiej spoiny 
wspornej (co najmniej na wyso-
kość 20 cm) wykonuje się gruntu-
jące krzemionkowanie preparatem 
Kiesol, rozcieńczonym 1:1 wodą 
oraz szlamem Dichtschlämme. 
Świeże na świeże układa się fase-
tę z zaprawy Dichtspachtel.  
W przypadku mokrego podłoża ta-
kie gruntujące krzemionkowanie 
wykonuje się na całej powierzchni. 
Jeżeli na budowie zapewni się, że 
wilgoć nie wniknie od podłoża, 
można ograniczyć nakładanie 
szlamu tylko do obszaru fasety 
uszczelniającej. 
Powierzchnie nie pokrywane 
wcześniej szlamem uszczelniają-
cym (bez wykonanej ochrony 
przed wilgocią wnikającą od pod-
łoża) gruntuje się preparatem  
Kiesol (rozcieńczonym 1:1 wodą), 
w przypadku suchych podłoży 
można alternatywnie gruntować 
preparatem Schutzanstrich (roz-
cieńczonym 1:10 wodą).  
W celu uniknięcia powstawania 
pęcherzy i wyrównania podłoża, 
beton oraz bloczki murowe o profi-
lowanej powierzchni po zagrunto-
waniu szpachluje się (tzw. szpa-
chlówka drapana). W przypadku 
bardzo porowatych materiałów (np. 
bloczki z betonu lub betonu lekkie-
go) w wyniku szpachlowania uzy-
skuje się zamkniętą powierzchnię.  
 
Hydroizolacje pionowe: 
Materiał ELP-1K nakłada się  
w kilku warstwach na zagruntowa-
ne podłoże, w przypadku grunto-
wania preparatem Kiesol po-
wierzchnia musi być powietrznie 
sucha a w przypadku stosowania 
preparatu Schutzanstrich całkowi-
cie wyschnięta, względnie na cał-

kowicie wyschniętą szpachlówkę 
drapaną. Drugą warstwę hydroizo-
lacji nakłada się wtedy, gdy pierw-
sza warstwa nabierze odporności 
na uszkodzenie. Należy przestrze-
gać minimalnego zużycia materiału 
dla poszczególnych przypadków 
obciążenia wodą, kontrolować w 
stanie świeżym a dla przypadków 
obciążenia spiętrzającą się wodą 
przesiąkającą oraz wodą napiera-
jącą dokumentować. Również 
w obszarze fasety uszczelniającej, 
dla zapewnienia całkowitego wy-
schnięcia, należy nakładać tylko 
warstwę o zalecanej grubości. 
Jeżeli wymagane jest wtopienie 
tkaniny wzmacniającej. 
 
Hydroizolacje poziome: 
W przypadku uszczelniania prze-
ciw wilgoci gruntowej i niespiętrzo-
nej wodzie przesiąkającej, po-
wierzchnię płyty posadzkowej na-
leży zagruntować tak jak po-
wierzchnie pionowe (unikać two-
rzenia kałuż). Materiał Remmers 
ELP-1K nanieść na podłoże  
w kilku warstwach, równomiernie i 
bez pozostawiania porów. Po wy-
schnięciu hydroizolacji, przed wy-
konaniem jastrychu układa się po-
dwójną folię polietylenową, jako 
warstwę ochronną i poślizgową.  
Przy uszczelnianiu balkonów, tara-
sów jak również pomieszczeń mo-
krych, hydroizolację z materiału 
Remmers ELP-1K wykonuje się do 
wysokości górnej krawędzi gotowej 
posadzki względnie do wysokości 
poziomej izolacji w ścianie. Mate-
riał nie nadaje się do stosowania 
jako hydroizolacja pod wspornika-
mi tarasowymi. 

Przejścia rur 

W przypadku wilgoci gruntowej  
i nie spiętrzającej się wody prze-
siąkającej przejścia rur należy ela-
stycznie uszczelnić masą ELP-1K, 
układając ją jako fasetę dookoła 
rury, grubość warstwy maks. 10 
mm. Rury z tworzywa sztucznego 
przetrzeć papierem ściernym. Rury 
metalowe oczyścić, ewentualnie 
przeszlifować, zagruntować prepa-
ratem Ilack ST i obsypać piaskiem. 
Po ulotnieniu się rozpuszczalnika 
uszczelnić tak jak opisano powy-
żej. W przypadku wody nie napie-
rającej przejścia rur wykonuje się 
w systemie specjalnych kołnierzy 

i łączy z hydroizolacją. Systemy 
specjalnych kołnierzy przewidziane 
są do uszczelnień w przypadku 
spiętrzającej się wody przesiąkają-
cej. Do wszystkich przypadków 
obciążenia wodą można używać 
kołnierza uszczelniającego Rohr-
flansch. 

Hydroizolacje zewnętrzne  
w istniejących budynkach  

Odsłonięte, istniejące podłoże na-
leży dokładnie oczyścić. Usunąć 
wszystkie luźne części, zmurszałe 
spoiny, odspojone tynki i naprawić 
zaprawą Remmers Grundputz. Na 
takim prawidłowo przygotowanym 
podłożu prace wykonuje się tak 
samo jak w nowym budownictwie. 
Istniejące, dobrze przylegające 
powłoki bitumiczne, po wyschnię-
ciu oczyszczonych powierzchni, 
należy zagruntować materiałem 
Elastoschlämme 1K lub prepara-
tem Ilack ST. Ilack ST obsypać na 
świeżo piecowo suszonym pia-
skiem kwarcowym o uziarnieniu do 
1,0 mm. Po całkowitym ulotnieniu 
się rozpuszczalnika (najwcześniej 
po 48 godzinach) nakłada się w 
kilku warstwach materiał ELP-1K. 

Warstwy ochronne/drenujące 

Całkowicie wyschnięta hydroizola-
cja musi być chroniona przed 
uszkodzeniami mechanicznymi  
i promieniowaniem UV. Do ochro-
ny systemu uszczelnienia poleca-
my naszą matę ochronno-
drenującą Remmers DS System-
schutz (art. 0823). Spełnia ona 
wymagania DIN 18195-część 10 
odnośnie ochrony podczas zasy-
pywania wykopów oraz służy jako 
pionowy element drenażu wg DIN 
4095. Nie wolno używać materia-
łów, które wywierają na warstwę 
hydroizolacji obciążenia punktowe 
i/lub liniowe. 

Sposób stosowania 

ELP-1K nakłada się szczotką, 
pędzlem, wałkiem lub odpowied-
nim urządzeniem natryskowym. 
Pierwszą warstwę nakładać na 
jeszcze świeży, ale wchłonięty im-
pregnat Kiesol (powietrznie sucha, 
matowa powierzchnia) względnie 
na całkowicie wyschniętą powłokę 
Schutzanstrich. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy - po przecią-
gnięciu zwilżonym palcem, palec 
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nie może stać się brązowy - należy 
nałożyć drugą i tak samo kolejne 
warstwy. Materiał ELP-1K jest tik-
sotropowy i musi być chroniony 
przed mrozem podczas składowa-
nia. Napoczęte pojemniki należy 
zamknąć natychmiast po pobraniu 
materiału i jak najszybciej wyko-
rzystać. 

Wskazówki 

Temperatura powietrza i podłoża 
musi wynosić od +5°C do +35 °C. 
Nie pracować w bezpośrednim 
słońcu lecz zgodnie z zasadami 
obowiązującymi podczas robót 
tynkarskich wykonywać prace 
w miejscach zacienionych lub 
w godzinach rannych i wieczor-
nych. Hydroizolacja w stanie świe-
żym jest nieodporna na deszcz 
i mróz. 
Należy przestrzegać normy DIN 
18195, najnowszych wytycznych 
wykonawczych odnoszących się 
do bitumicznych hydroizolacji  
grubowarstwowych oraz innych, 
aktualnych instrukcji technicznych 
produktów wchodzących w skład 
systemu. 

Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, szczotka (ławkowiec), wa-
łek, odpowiednie urządzenie na-
tryskowe. 
W stanie świeżym materiał ELP-1K 
można zmyć z narzędzi wodą. 
Stwardniały materiał usuwa się 
rozpuszczalnikiem V 100. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z blachy 10 kg i 30 kg 
 
Zużycie: 
W przypadku powierzchni pozio-
mych (tarasy, balkony) należy na-
kładać trzy warstwy po 1 kg/m². 
Pionowe powierzchnie stykające 
się z gruntem należy pokrywać  
w co najmniej trzech cyklach robo-

czych w sposób następujący: 
pierwsza warstwa 0,6-0,8 kg/m², 
każda następna warstwa 0,4-0,5 
kg/m².  
Zgodnie z normą DIN 18195, w 
przypadku wilgoci gruntowej mini-
malna grubość powłoki po wy-
schnięciu wynosi 3 mm. 1 mm 
grubości wyschniętej warstwy od-
powiada zużyciu ok. 1,8 kg/m²  
(ok. 1,6 mm grubości mokrej war-
stwy). 
 
 
 
 
 

 

Składowanie: 
Materiał Remmers ELP-1K  
w oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, chronionych przed 
mrozem i silnym nagrzaniem, 
można składować przez co naj-
mniej 12 miesięcy. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
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GBI F 033 

EN 15814:2012 

EN 15814; PMB-CB2-W2B-C2A 

Grubowarstwowa powłoka bitumiczna modyfikowana tworzywem 
sztucznym (PMB), do uszczelniania elementów budowli stykających 

się z gruntem  

Wodoszczelność Klasa W2B 

Zdolność mostkowania rys Klasa CB2 

Wodoodporność 
Nie zabarwia wody 

Nie odspaja się od podłoża 

Elastyczność w niskich tempera-
turach 

Brak rys 

Zachowywanie wymiarów w ni-
skich temperaturach 

Brak osuwania się i spływania  

Reakcja na ogień Klasa E 

Wytrzymałość na ściskanie Klasa C2A 

Trwałość wodoszczelności i reak-
cji na ogień 

spełnia 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 

tracą swoją ważność. 

 


