
ZASTOSOWANIE

ELASTOFALT EP
Elastofalt EP to bitumiczno-kauczukowa pow³oka modyfikowana bardzo elastycznym 
polimerem, wi¹¿¹ca siê praktycznie ze wszystkimi pod³o¿ami i materia³ami u¿ywanymi 
w budownictwie, takimi jak: papy, nawierzchnie bitumiczne, beton, beton komórkowy, gips, 
tynk, ceg³a, kamieñ, obrobione drewno budowlane. Tixotropowe w³aœciwoœci Elastofaltu EP 
umo¿liwiaj¹ aplikacjê na pionowych powierzchniach przy zachowaniu wymaganej gruboœci 
pow³oki. Po  pe³nym wyschniêciu elastyczna pow³oka Elastofaltu EP trwale mostkuje 
i uszczelnia ka¿de w³osowate pêkniêcie w pod³o¿u.
W pe³ni zestabilizowany Elastofalt EP jest odporny na wszystkie agresywne sk³adniki zawarte 
w wodzie gruntowej i deszczowej. Zastosowanie specjalnych syntetyków daje Elastofaltowi 
EP znakomit¹ odpornoœæ na promieniowanie UV.

-   przeznaczony do napraw i renowacji pokryæ dachowych wykonanych z papy, kompozycji 
    asfaltowych, blachy, eternitu itp.,
-   hydroizolacji piwnic, pod³óg, murów i fundamentów z mo¿liwoœci¹ bezpoœredniego klejenia  
    termoizolacji, w tym polistyrenu,
-   hydroizolacji mostów,
- hydroizolacji tarasów i balkonów z mo¿liwoœci¹ bezpoœredniego uk³adania p³ytek 
    ceramicznych na elastycznym kleju (kleje nie mog¹ zawieraæ rozpuszczalników 
    organicznych),
- hydroizolacji miejsc o du¿ym natê¿eniu wilgoci takich jak prysznice, ³azienki, myjnie 
    samochodowe z mo¿liwoœci¹ bezpoœredniego uk³adania p³ytek ceramicznych.

Pod³o¿e powinno byæ dok³adnie wyczyszczone. Nale¿y usun¹æ py³ , piasek , kamyki , oleje
i t³uszcze. Pêcherze, fa³dy, szczeliny, rozdarcia, ubytki pow³oki na istniej¹cym pokryciu 
papowym musz¹ byæ wczeœniej zlikwidowane i naprawione. Prace te nale¿y wykonaæ przy 
pomocy Elastofaltu EP nak³adanego w dwu pow³okach z wk³adk¹ zbroj¹c¹ (siatka 
poliestrowa lub z w³ókna szklanego) pomiêdzy nimi. Pêcherze nale¿y przeci¹æ, podkleiæ 
wewn¹trz, docisn¹æ i na tak zaklejonym pêcherzu wykonaæ ³atê z dwóch warstw Elastofaltu 
z wk³adk¹ zbroj¹c¹ miêdzy warstwami. Powierzchniê naprawianego dachu nale¿y wyrównaæ, 
aby umo¿liwiæ na³o¿enie pow³oki o jednakowej gruboœci na ca³ym obszarze. Aby poprawiæ 
adhezjê na brudnych, zakurzonych dachach nale¿y je wczeœniej oczyœciæ (dok³adnie 
pozamiataæ lub umyæ wod¹ przy pomocy urz¹dzeñ do hydrodynamicznego natrysku) 
i zagruntowaæ. Mo¿na stosowaæ emulsje jak i roztwory asfaltowe. W obu przypadkach nale¿y 
pozostawiæ dach do ca³kowitego wyschniêcia. Stosuj¹c roztwory asfaltowe nale¿y odczekaæ 
do ca³kowitego odparowania rozpuszczalników.

Elastofalt EP nale¿y dok³adnie wymieszaæ i nak³adaæ przy pomocy szczotki z d³ugim w³osiem 
lub gumowym œci¹gaczem z miêkk¹ gum¹. Elastofalt EP nale¿y nak³adaæ dwukrotnie 

2 2(1,5 kg/m  na warstwê), tak aby ca³kowita gramatura pow³oki wynosi³a ok. 3 kg/m  . Pow³oki 
nale¿y nak³adaæ krzy¿owo, tzn. drug¹ pow³okê nak³adaæ pod k¹tem prostym do pierwszej. 
Ka¿da pow³oka musi byæ pozostawiona do ca³kowitego wyschniêcia przed po³o¿eniem 
nastêpnej. W celu uzyskania estetycznego wygl¹du pow³oki, zwiêkszenia jej odpornoœci na 
promieniowanie s³oneczne i uszkodzenia mechaniczne nale¿y na³o¿yæ dodatkow¹ pow³okê 

2z Elastofaltu EP (0,5 kg/m ) i posypaæ posypk¹. Takie zabezpieczenie jest zawsze zalecane 
na p³askich dachach.
Aby zapobiec przylepianiu siê pow³oki  do obuwia podczas chodzenia po niej w trakcie 
aplikacji kolejnej warstwy, œcie¿kê transportow¹  nale¿y posypaæ gruboziarnistym piaskiem.

Elastofalt EP stosowany jest jako efektywna hydroizolacja œcian, pod³óg i po³¹czeñ 
w „mokrych” pomieszczeniach tj. ³azienki, prysznice, myjnie samochodowe itp.
Na przygotowan¹ i oczyszczon¹ powierzchniê na³o¿yæ dwukrotnie pow³okê Elastofaltu EP 

2 2 o ³¹cznej gramaturze ok. 2,5 kg/m  dla pod³óg i 2 kg/m dla œcian. Drug¹ pow³okê nale¿y 
dok³adnie obrzuciæ gruboziarnistym piaskiem lub kruszywem o frakcji 1 do 2mm, tak aby  
uzyskaæ cienk¹ warstwê pokrywaj¹c¹ równomiernie wykonan¹ hydroizolacjê. Je¿eli 
stykaj¹ce siê, uszczelniane powierzchnie p³aszczyzn maj¹ mo¿liwoœæ przemieszczania siê 
wzglêdem siebie nale¿y wkleiæ pomiêdzy pow³oki siatkê z w³ókna szklanego lub poliestrow¹, 
ze szczególnym uwzglêdnieniem brzegów i krawêdzi.
Kiedy ca³oœæ dok³adnie wyschnie mo¿na kleiæ ok³adziny na klejach typu „flex” stosuj¹c 
normaln¹ procedurê. Nie nale¿y stosowaæ klejów na bazie rozpuszczalników organicznych.
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Przygotowanie powierzchni: z betonu nale¿y usun¹æ elementy luŸno zwi¹zane 
z powierzchni¹ przy pomocy szczotki stalowej lub umyæ go wod¹ stosuj¹c urz¹dzenia 
ciœnieniowe. Raki i kawerny nale¿y zlikwidowaæ.  Na elementach naro¿nych po³o¿yæ 
podwójn¹ warstwê Elastofaltu EP z wk³adk¹ zbroj¹c¹. Powierzchnie pyl¹ce lub s³abo 
zwi¹zane zagruntowaæ emulsj¹ asfaltow¹.  Aplikacja: nak³adaæ krzy¿owo 2 lub wiêcej 

2pow³ok o ³¹cznej gramaturze: 2 kg/m  - hydroizolacja lekka, gdy nie wystêpuj¹ wody 
2naporowe; 2,5 kg/m  - hydroizolacja ciê¿ka, gdy wystêpuj¹ wody naporowe o ciœnieniu do 

25 bar; 3 kg/m  - jak wy¿ej, pow. 5 bar. W celu przyklejenia termoizolacji nale¿y na³o¿yæ 
2dodatkow¹  (0,5 kg/m ) warstwê Elastofaltu EP, odczekaæ 20-30 min. i kleiæ  termoizolacjê 

(tak¿e polistyrenow¹). Zasypywaæ po ca³kowitym wyschniêciu pow³ok.

Nie nale¿y stosowaæ Elastofaltu EP na powierzchniach, na których wystêpuje zjawisko 
kapilarnego podci¹gania wody. 
Przy zastosowaniach na zewn¹trz budynków Elastofalt EP nie mo¿e byæ stosowany przy 
nieustabilizowanej pogodzie. W przypadku nag³ych opadów nale¿y spryskaæ powierzchniê 
na³o¿onego elastofaltu EP specjalnym œrodkiem chemicznym powoduj¹cym natychmiastowe 
wi¹zanie lub posypaæ niewielk¹ iloœci¹ cementu.
Nie aplikowaæ w temperaturze poni¿ej 10°C. Nie stosowaæ, kiedy temperatura w ci¹gu 
24 godzin po aplikacji mo¿e spaœæ poni¿ej zera. PRZED U¯YCIEM DOBRZE WYMIESZAÆ.

Czas schniêcia wynosi od 8 do 24 godzin. W zale¿noœci od pogody (wilgotnoœæ i temperatura 
powietrza) Elastofalt EP staje siê odporny na deszcz po up³ywie 1 - 2 godzin. Ka¿d¹ warstwê 
nale¿y pozostawiæ do ca³kowitego wyschniêcia.

Nie dopuszczaæ do przemarzniêcia  i nie sk³adowaæ w temp. pow. 30°C. Nie pozostawiaæ 
opakowañ wystawionych na ekspozycjê s³oneczn¹. Chroniæ przed wyschniêciem poprzez 
przykrycie zawartoœci  cienk¹ foli¹ i szczelne zamkniêcie puszki po u¿yciu. 
Liczba warstw sk³adowania: 4. Liczba warstw ³adowania: 3
Okres trwa³oœci: 6 miesiêcy od daty produkcji.

Nale¿y czyœciæ wod¹ z dodatkiem sody lub innych œrodków czyszcz¹cych. Po zaschniêciu 
u¿yæ rozpuszczalników organicznych.

SWW: 1461-3   Produkt posiada atest higieniczny  PZH nr: 15/PB/251/29/2001
Dokument odniesienia: Asfaltowa Emulsja anionowa PN-B-24002-AL

HYDROIZOLACJA
MURÓW
I FUNDAMENTÓW

UWAGA!

SCHNIÊCIE

PRZECHO
WYWANIE

CZYSZCZENIE

DANE
TECHNICZNE

parametry

spoiwa

typ emulsji 

zawartoœæ

lepkoœæ 20°C

gêstoœæ

œrednia wielkoœæ cz¹steczek

20% polimer )

w³asnoœci

po wys-

chniêciu

elastycznoœæ ASTM 20°C

                               0°C

                            -10°C 

odpornoœæ na temperaturê

NEN 3920

Odpornoœæ na UV

anionowa 

ok. 60% (

30-50 P

ok. 1000 kg/m3

< 5 mikronów

> 2000%

>500%

>200% 

>100°, nie p³ynie po na³o¿eniu

warstwy asfaltu o temp. >180°C

nie ma spadku elastycznoœci po 1000 
godz. naœwietlania QUV w komorze 
starzeniowej (ASTM G53-77)

w³asnoœci

systemu

paroprzepuszczalnoœæ

DIN 52615 

wodoszczelnoœæ DIN 52123

adhezja do powierzchni hydrofobowych

20,08g (m/do bê)

wodoszczelny
2>0,5 N/mm
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