
prezentacja firmowa 

ZASTOSOWANIE

Budownictwo mieszkaniowe – do wykonywania ciężkich

i lekkich izolacji wodochronnych: 

� na zewnątrz budynków: 

� fundamenty i podziemne części budynków (izolacje pio-

nowe i poziome)

� tarasy, balkony - bezpośrednio pod płytki

� dachy (tarasy) zielone

� zbiorniki wodne, baseny

� drogi dojazdowe, chodniki nad pomieszczeniami

� wewnątrz budynków:

� pomieszczenia „mokre”: łazienki, pralnie

� posadzki na gruncie (pod parkiety, płytki, panele)

Budownictwo hydrotechniczne – izolacje wodochronne

obiektów wymagających stosowania produktów dopuszczo-

nych do kontaktu z produktami spożywczymi jak np. ujęcia

wody pitnej i chemoodporne izolacje budowli betonowych

narażonych na stałe działanie agresywnych związków che-

micznych i biologicznych jak np. oczyszczalnie ścieków

Budownictwo drogowe – ochrona budowli żelbetowych

przed niszczącym działaniem środowiska np. tunele, mosty

Budownictwo rolnicze – chemoodporne izolacje przezna-

czone do zabezpieczania betonowych konstrukcji zbiorników

na gnojowicę, płyt obornikowych, pomieszczeń udojowych

i budynków inwentarskich

Budownictwo przemysłowe – ochrona konstrukcji betono-

wych wymagających swobodnego przepływu pary wodnej:

płaszcze chłodni kominowych oraz wiele innych

ZALETY 

� niespotykany na rynku parametr wodoszczelności na po-

ziomie 1,2 MPa (odpowiada ciśnieniu wytworzonemu przez

120 metrowy słup wody) decydujący o poziomie zabezpie-

czenia podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci

� bardzo wysoka elastyczność sięgająca 600%, pozwalająca

na utrzymanie bezpieczeństwa przeciwwilgociowego pod-

czas powstawania mikropęknięć, rys czy pękania podłoża (na-

wet do 0,5 cm)

� produkt o walorach ekologicznych (popularne wyroby bitu-

miczne w procesie starzenia uwalniają szkodliwy dla zdrowia

fenol)

� wyjątkowa trwałość powłoki opartej wyłącznie na polime-

rach, ulegających biodegradacji po setkach lat

� estetyczna kolorystyka (żółto-niebieska) pozwalająca na

prostą kontrolę prawidłowego położenia kolejnych warstw

� bardzo szerokie zastosowanie - parametry techniczne prze-

wyższają większość dostępnych na rynku specjalistycznych

rozwiązań

� atrakcyjny cenowo

� produkt o walorach ekologicznych, dopuszczony do kon-

taktu z żywnością (popularne wyroby bitumiczne nieustannie

uwalniają szkodliwe dla zdrowia związki)

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje produktów:

PRIM STYROZOL G2B - roztwór gruntujący (kolor żółty), PRIM

STYROZOL P2B - masa powłokowo-klejąca (kolor niebieski),

PRIM TAPE 12 - taśma wzmacniająco-uszczelniająca do naro-

ży, PRIM TAPE 20 - taśma wzmacniająco-uszczelniająca do dy-

latacji, PRIM ROLLO UNI - mata wzmacniająca do stosowania

w miejscach szczególnie narażonych na pęknięcia

Materiał: polimery

Wodoszczelność: 1,2 MPa (120 metrowy słup wody)

Przyczepność do podłoża: 1,4-1,5 MPa

Elastyczność: do 600 %

Przepuszczalność jonów chlorkowych (po 20-tu latach):

nieprzepuszczalny

Czas wysychania: PRIM STYROZOL G2B - 1 h,

PRIM STYROZOL P2B - 2 h

Temperatura nakładania [°C]: od +5 do +25

Sposób nakładania: pędzel, wałek malarski

Zużycie: 0,17-0,24 kg/m
2

(zużycie G2B);

0,24-0,35 kg/m
2

(zużycie P2B 1 warstwa)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sklepy budowlane, składy i hurtownie budowla-

ne, sklep internetowy: www.styrozol.pl - możliwość skalkulo-

wania prawidłowej ilości produktów na podstawie podanej

powierzchni w m
2

i złożenia zamówienia z bezpłatną dosta-

wą bezpośrednio na budowę

Gwarancja: 20 lat

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata ITB AT-15-5196/2004, Atest

PZH HK/B/0155/01/2005, Atest PZH HK/W/0076/01/2005, Atest

PZH HK/W/0147/01/2002,  Atest PZH HK/W/0537/01/2005

PRIM Sp. z o.o.

ul. Znanieckiego 15 B, 60-682 Poznań

tel. 061 826 56 00, faks 061 826 56 10

www.styrozol.pl, e-mail: info@styrozol.pl

Izolacje wodochronne 
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