
Szybkie. Mocne. 
Efektywne.

Grubowarstwowe powłoki bitumiczne nowej generacji 
gwarantują skuteczną i bezpieczną hydroizolacje.

Niezawodne rozwiązanie.

Bitumiczne materiały izolacyjne

COMBIDIC® i COMBIFLEX®



www.schomburg.pl

Profesjonalnie wykonanych, wysokiej jakości 
uszczelnień wymagają przede wszystkim 
podziemne elementy budowlane. Istotną rolę 
odgrywają tutaj grubowarstwowe powłoki 
bitumiczne. 

Grubowarstwowe powłoki bitumiczne to 
materiały zawierające emulgatory, substancje o 
właściwościach stabilizujących. W momencie 
aplikacji na podłoże tworzy się szybkoschnąca 
powłoka bitumiczna. 

Wybór właściwej powłoki bitumicznej 
przeznaczonej dla murowanych ścian piwnicznych 
zależy od kilku czynników. Najważniejszym z nich 
są tzw. przypadki obciążeń wynikające z 
zewnętrznego oddziaływania wilgoci. 
Wywierająca ciśnienie woda gruntowa wymaga 
innego rodzaju uszczelnienia niż zwykła wilgoć 
pochodząca z gruntu. W normie DIN 18195 
opisane są cztery rodzaje przypadków obciążeń 
wilgocią oraz odpowiednie dla nich środki 
uszczelniające. Nowe grubowarstwowe powłoki 
bitumiczne firmy SCHOMBURG już dzisiaj 
spełniają wymogi, które przewidziane są w nowej 
normie DIN 18533.

Bitumiczne materiały izolacyjne

Prawidłowe projektowanie 
uszczelnień bitumicznych:
Sposób na bezpieczne i 
skuteczne rozwiązania.

Prawidłowe uszczelnienie pomieszczeń piwnicznych, ścian i fundamentów 
determinuje długotrwałe zachowanie wysokiej wartości użytkowej budynku, 
zabezpieczenie go przed wnikającą wodą i zapewnienie komfortowych warunków 
panujących w pomieszczeniach.

COMBIDIC®-1K

Jednoskładnikowa, grubowarstwowa 
powłoka bitumiczna modyfikowana 
tworzywami sztucznymi 

COMBIDIC®-2K
CLASSIC
Dwuskładnikowa, grubowarstwowa 
powłoka bitumiczna z wypełniaczem 
polistyrenowym

COMBIDIC®-2K
PREMIUM
Reaktywna, dwuskładnikowa, 
grubowarstwowa powłoka bitumiczna

Anionowa

Kationowa COMBIFLEX®-
C2/P
Dwuskładnikowa, grubowarstwowa 
powłoka bitumiczna modyfikowana 
tworzywami sztucznymi

Grubowarstwowe powłoki bitumiczne.

COMBIFLEX®-
C2/S
Dwuskładnikowa, bitumiczna powłoka 
uszczelniająca do nakładania metodą 
natrysku

COMBIFLEX®-
EL
Dwuskładnikowa, grubowarstwowa 
powłoka bitumiczna modyfikowana 
tworzywami sztucznymi 



Przypadek obciążenia 4:  
Woda wywierająca ciśnienie
W odróżnieniu od spiętrzającej się wody infiltracyjnej obliczeniowy 
poziom wody znajduje się 300 mm poniżej dolnej krawędzi płyty 
fundamentowej.

Woda wywierająca ciśnienie (woda gruntowa)
DIN 18195-6, Rozdział 7.2.1

W przypadku gruntu słabo lub  Wody opadowe
bardzo przepuszczalnego   
(patrz DIN 18130)

Głębokość posadowienia do 
3 m poniżej poziomu gruntu

Obliczeniowy poziom wody 
(najwyższy przewidywany poziom 
wód gruntowych / poziom wielkiej 
wody)

 

   

Przypadek obciążenia 3:  
Spiętrzająca się woda infiltracyjna
Okresowo spiętrzająca się woda infiltracyjna wywiera na 
uszczelnienie ciśnienie hydrostatyczne. Woda spiętrza się przez 
warstwy gruntu spoistego od dołu ku górze

Spiętrzająca się woda infiltracyjna
DIN 18195-6, Rozdział 7.2.2

W przypadku gruntu słabo  Wody opadowe
przepuszczalnego      
(patrz DIN 18130)

k ≤ 10 -4 m/s
(k ≤ 0,1 mm/s)
bez wykonanego 
systemu odwodnień

Głębokość posadowienia do 
3 m poniżej poziomu gruntu

Obliczeniowy poziom wody 
(najwyższy przewidywany poziom 
wód gruntowych / poziom 
wielkiej wody)

Cztery przypadki obciążenia wilgocią.

Przypadek obciążenia 1:  
Wilgoć gruntowa
Ten przypadek najsłabszego obciążenia występuje wówczas, gdy  
grunt budowlany na odpowiedniej głębokości pod płytą  
fundamentową składa się z gruntu niespoistego (np. z piasku lub  
żwiru), który umożliwia stałe przesiąkanie wód opadowych bez  
spiętrzania. 

Wilgoć gruntowa
DIN 18195-4

W przypadku gruntu bardzo  Wody opadowe
przepuszczalnego        
(patrz DIN 18130)

k > 104 m/s
(k > 0,1 mm/s)

Przypadek obciążenia 2:  
Niespiętrzająca się woda infiltracyjna
W odróżnieniu od pierwszego przypadku obciążenia wilgocią 
gruntową należy wykonać system odwodnień na styku ścian i 
posadzek według normy DIN 4095.

Niespiętrzająca się woda infiltracyjna
DIN 18195-4

Niespiętrzająca się woda infiltracyjna   Wody opadowe
(patrz DIN 18130)

k ≤ 10 -4 m/s
(k ≤ 0,1 mm/s)
z wykonanym systemem odwodnień 
według normy DIN 4095
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Większość grubowarstwowych powłok bitumicznych w dalszym ciągu 
produkuje się z emulsji anionowych. W ramach badań firma SCHOMBURG 
opracowała produkty, których głównym zadaniem jest zapewnienie 
wykonawcom najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Możliwe jest to dzięki 
naszemu długoletniemu doświadczeniu i niezmiennie wysokiej jakości naszych 
produktów.

Dzięki ulepszonej recepturze, nowa powłoka COMBIDIC®-2K-PREMIUM 
jest łatwiejsza w obróbce, szybciej schnie a zjawisko kompresji materiału po 
zasypaniu jest zredukowane.

Anionowe materiały bitumiczne:
SCHOMBURG stale się rozwija 
i ulepsza swoje rozwiązania.

Bitumiczne materiały izolacyjne



COMBIDIC®-1K

Niezawodny.

Jednoskładnikowa, 
grubowarstwowa powłoka 
bitumiczna modyfikowana 
tworzywami sztucznymi
Gdy konieczne jest połączenie niezawodnego 
produktu z ekonomicznym rozwiązaniem.

Zastosowanie
Produkt przeznaczony do wykonywania 
uszczelnień poniżej poziomu terenu, np. 
ścian piwnic, fundamentów, płyt 
fundamentowych w zakresie poniższych 
przypadków obciążeń wilgocią:
 ·  Wilgoć gruntowa i niespiętrzająca  

się woda infiltracyjna zgodnie  
z DIN 18195–4

 ·  Spiętrzająca się woda infiltracyjna  
zgodnie z DIN 18195–6

 ·  Może być stosowany jako klej do płyt 
ochronnych i drenażowych

Właściwości 
 ·  Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące 

rysy elastyczne uszczelnienie
 · Łatwa i ekonomiczna aplikacja
 · Nie zawiera rozpuszczalników

Zalety
 · Wysoka stabilność
 · Nieskomplikowana obróbka 
 · Ręczna i maszynowa aplikacja

COMBIDIC®-2K
CLASSIC

Klasyk.

Dwuskładnikowa, 
grubowarstwowa powłoka 
bitumiczna modyfikowana 
tworzywami sztucznymi 
Gdy nie chcemy iść na kompromis, 
wybieramy klasyczne rozwiązanie. 
 

Zastosowanie
Produkt przeznaczony do wykonywania 
uszczelnień poniżej poziomu terenu, np. 
ścian piwnic, fundamentów, płyt 
fundamentowych w zakresie poniższych 
przypadków obciążeń wilgocią::
 ·  Wilgoć gruntowa i niespiętrzająca  

się woda infiltracyjna zgodnie  
z DIN 18195–4

 ·  Woda niewywierająca ciśnienia, 
obciążenie umiarkowane zgodnie  
z DIN 18195–5

 ·  Spiętrzająca się woda infiltracyjna zgodnie 
z DIN 18195–6 

 ·  Woda wywierająca ciśnienie zgodnie  
z DIN 18195–6 
(przestrzegać szczegółowych wskazówek zawartych w 
instrukcji technicznej.)

 ·  Doskonale sprawdza się jako klej do płyt 
izolacyjnych, ochronnych i drenażowych. 

Właściwości 
 ·  Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące 

rysy elastyczne uszczelnienie
 · Materiał wypełniony polistyrolem
 · Wczesna odporność na deszcz
 · Nie zawiera rozpuszczalników

Zalety
 · Wysoka stabilność
 · Nieskomplikowana obróbka 
 · Ręczna i maszynowa aplikacja

COMBIDIC®-2K
PREMIUM

Lider.

Reaktywna, dwuskładnikowa, 
grubowarstwowa powłoka 
bitumiczna modyfikowana 
tworzywami sztucznymi
Gdy szukamy produktu najwyższej jakości, 
gwarantującego krótki czas schnięcia.

Zastosowanie
Produkt przeznaczony do wykonywania 
uszczelnień poniżej poziomu terenu, np. 
ścian piwnic, fundamentów i płyt 
fundamentowych w zakresie poniższych 
przypadków obciążeń wilgocią:
 ·  Wilgoć gruntowa i niespiętrzająca  

się woda infiltracyjna zgodnie  
z DIN 18195–4

 ·  Woda niewywierająca ciśnienia, 
obciążenie umiarkowane zgodnie  
z DIN 18195–5

 ·  Spiętrzająca się woda infiltracyjna zgodnie 
z DIN 18195–6

 ·  Woda wywierająca ciśnienie zgodnie  
z DIN 18195–6 
(przestrzegać szczegółowych wskazówek zawartych w 
instrukcji technicznej.)

Właściwości 
 ·  Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące 

rysy elastyczne uszczelnienie
 · Zawiera wypełniacze reaktywne
 · Szybko osiąga odporność na deszcz
 · Szybko wysycha
 · Nie zawiera rozpuszczalników

Zalety
 ·  Szybkie schnięcie, ok. 24 godz.
 ·  Szybko osiągana odporność na 

deszcz
 ·  Wysoka odporność na wodę pod 

ciśnieniem
 · Ręczna i maszynowa aplikacja

MODYFIKACJA NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!
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Bitumiczne materiały izolacyjne

Produkty COMBIFLEX®-C2/P, COMBIFLEX®-EL i COMBIFLEX®-C2/S wyprodukowane 
są na bazie kationowych emulsji bitumicznych, dzięki temu powłoka szybciej osiąga 
dobrą odporność na deszcz. W wyniku reakcji chemicznej bitum wiąże się z 
podłożem, zapewniając optymalną przyczepność. Dzięki temu grubowarstwową 
powłokę przygotowaną z dwóch składników można nakładać bez konieczności 
wykonania warstwy gruntującej co  zapewnia optymalną przyczepność. Dlatego też 
nie ma potrzeby stosowania preparatu gruntującego. Dzięki temu optymalizuje się 
proces aplikacji, eliminując jeden etap roboczy, co pozwala oszczędzić cenny czas.

Firma SCHOMBURG stale pracuje nad rozwojem kationowych emulsji bitumicznych.
COMBIFLEX®-C2/S posiada ulepszoną recepturą, dzięki której możliwa jest aplikacja 
maszynowa.

Kationowe materiały bitumiczne:
Łatwa i efektywna aplikacja 
bez warstwy gruntującej.



COMBIFLEX®-EL

Lekka.

Dwuskładnikowa, 
grubowarstwowa powłoka 
bitumiczna modyfikowana 
tworzywami sztucznymi 

Zastosowanie
Produkt przeznaczony do wykonywania 
uszczelnień poniżej poziomu terenu, np. ścian 
piwnic, fundamentów, płyt fundamentowych w 
zakresie poniższych przypadków obciążeń 
wilgocią:
 ·  Wilgoć gruntowa i niespiętrzająca  

się woda infiltracyjna zgodnie  
z DIN 18195–4

 ·  Woda niewywierająca ciśnienia – 
obciążenie umiarkowane zgodnie  
z DIN 18195–5

 ·  Spiętrzająca się woda infiltracyjna 
zgodnie z DIN 18195–6

 ·  Woda wywierająca ciśnienie zgodnie z 
DIN 18195–6

 ·  Może być stosowany do pasmowego, 
zewnętrznego uszczelniania spoin

Właściwości
 ·  Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące 

rysy elastyczne uszczelnienie
 · Niskie zużycie na jednostkę powierzchni
 · Nieskomplikowana aplikacja
 ·  Po krótkim czasie uzyskuje odporność na 

deszcz
 · Sieciowanie poprzez reakcję chemiczną
 ·  Możliwość aplikacji bez warstwy 

gruntującej
 · Szczelna dla radonu 

Zalety
 · Doskonała urabialność
 · Niskie zużycie
 ·  Warstwa gruntująca nie jest 

wymagana
 ·  Szybko osiągana odporność na 

deszcz
 ·  Możliwość stosowania również na 

podłożach matowo-wilgotnych

COMBIFLEX®-C2/P

Aktywna.

Dwuskładnikowa, 
grubowarstwowa powłoka 
bitumiczna modyfikowana 
tworzywami sztucznymi 

Zastosowanie
Produkt przeznaczony do wykonywania 
uszczelnień poniżej poziomu terenu, np. ścian 
piwnic, fundamentów, płyt fundamentowych w 
zakresie poniższych przypadków obciążeń 
wilgocią:
 ·  Wilgoć gruntowa i niespiętrzająca  

się woda infiltracyjna zgodnie  
z DIN 18195–4

 ·  Woda niewywierająca ciśnienia – 
obciążenie umiarkowane zgodnie  
z DIN 18195–5

 ·  Spiętrzająca się woda infiltracyjna 
zgodnie z DIN 18195–6

 ·  Woda wywierająca ciśnienie zgodnie  
z DIN 18195–6

 ·  Może być stosowany do pasmowego, 
zewnętrznego uszczelniania spoin

Właściwości
 ·  Bezszwowe, bezspoinowe, elastyczne, 

mostkujące rysy uszczelnienie
 ·  Po krótkim czasie uzyskuje odporność na 

deszcz
 · Sieciowanie poprzez reakcję chemiczną
 · Nieskomplikowana aplikacja
 · Szczelna dla radonu
 ·  Możliwość stosowania również na 

podłożach matowo-wilgotnych bez 
warstwy gruntującej

Zalety
 ·  Warstwa gruntująca nie jest 

wymagana
 · Odporność na deszcz < 4 godziny
 ·  Możliwość stosowania również 

na matowo-wilgotnych podłożach

COMBIFLEX®-C2/S

Wydajna.

Dwuskładnikowa, bitumiczna 
powłoka uszczelniająca, do 
nakładania metodą natrysku
 

Zastosowanie
Produkt przeznaczony do wykonywania 
uszczelnień poniżej poziomu terenu, np. ścian 
piwnic, fundamentów i płyt fundamentowych w 
zakresie poniższych przypadków obciążeń 
wilgocią:
 ·  Wilgoć gruntowa i niespiętrzająca  

się woda infiltracyjna zgodnie  
z DIN 18195–4

 ·  Spiętrzająca się woda infiltracyjna, woda 
pod ciśnieniem zgodnie z DIN 18195–6

Właściwości
 ·  Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące 

rysy elastyczne uszczelnienie
 ·  Możliwa aplikacja bez warstwy 

gruntującej
 ·  Po krótkim czasie uzyskuje odporność na 

deszcz
 · Sieciowanie poprzez reakcję chemiczną
 · Szczelna dla radonu
 ·
 ·

Zalety
 · Aplikacja maszynowa
 ·  Warstwa gruntująca nie jest 

wymagana
 ·  Szybko osiągana odporność na 

deszcz
 ·  Możliwość stosowania również 

na podłożach matowo-wilgotnych

MODYFIKACJA



Firma SCHOMBURG zajmuje się 

opracowywaniem, produkcją oraz sprzedażą 

systemowych materiałów budowlanych 

przeznaczonych do następujących zastosowań:

• Uszczelnienia budowlane

• Renowacja budowli

•  Klejenie okładzin ceramicznych i z kamienia 

naturalnego

• Jastrychy

• Budownictwo inżynieryjne

• Ochrona powierzchni

• Dodatki i domieszki do betonu

SCHOMBURG już od 80 lat posiada kompetencje 

rozwojowe uznane na rynku krajowym i rynkach 

zagranicznych. Systemowe materiały budowlane 

własnej produkcji cieszą się wysokim uznaniem na 

całym świecie.

Specjaliści cenią jakość i ekonomiczność systemów 

materiałów budowlanych oraz kompetencje 

doradców techniczno-handlowych firmy 

SCHOMBURG.

Aby spełniać surowe wymogi stawiane przez stale 

rozwijający się rynek, nieustannie inwestujemy 

w badania i rozwój zarówno nowych jak i już 

istniejących wyrobów. Dzięki temu, ku zadowoleniu 

naszych klientów, produkujemy materiały o 

niezmiennie wysokiej jakości.
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SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18a
99-300 Kutno
tel. +48-24-254-7342
fax +48-24-253-6427
e-mail biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl
www.schomburg.de


