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SYSTEMY HYDROIZOLACJI

n ZASTOSOWANIE

IZOHAN ekofolia – do uszczelniania pomiesz-

czeń o dużej intensywności zawilgocenia 

(łazienki, toalety, pralnie, farbiarnie itp.) pod 

okładzinę ceramiczną

IZOHAN EKO 2K – mikrozaprawa cementowa 

do uszczelniania tarasów, balkonów, basenów, 

zbiorników na wodę i nieczystości

IZOHAN IZOBUD WM 2K plus – dwuskładni-

kowa, grubowarstwowa masa uszczelniająca 

(typu KMB) z wypełniaczem polistyrenowym; 

elastyczna, nie zawierająca rozpuszczalników; 

stosowana do zabezpieczania budynków oraz 

fragmentów budowli w części podziemnej 

przed wilgocią gruntową, wodą nie wywierają-

cą oraz wywierającą ciśnienie hydrostatyczne

IZOHAN IZOBUD WM 2K – dwuskładnikowa, 

grubowarstwowa masa uszczelniająca (typu 

KMB) z wypełniaczem mineralnym; o skróco-

nym czasie schnięcia, elastyczna, nie zawierają-

ca rozpuszczalników; stosowana do zabezpie-

czania budynków oraz fragmentów budowli 

w części podziemnej przed wilgocią gruntową, 

wodą nie wywierającą oraz wywierającą ciśnie-

nie hydrostatyczne

IZOHAN IZOBUD WM – jednoskładnikowa, 

grubowarstwowa masa uszczelniająca do izolacji 

przeciwwodnych części budowli stykających 

się z gruntem oraz do klejenia twardych płyt 

izolacyjnych ze spienionego polistyrenu (typu 

EPS/XPS)

IZOHAN IZOBUD WK – do przyklejania płyt 

ocieplających typu EPS/XPS do podłoży niena-

siąkliwych, nasiąkliwych oraz płyt między sobą, 

płyt styropianowych jedno- lub dwustronnie 

laminowanych papą, a także do klejenia pap 

asfaltowych do podłoża betonowego oraz mię-

dzy sobą oraz do klejenia twardych płyt z wełny 

mineralnej 

IZOHAN epoxy P-405 – chemo- i wodood-

porna farba ochronno-dekoracyjna, może być 

stosowana na zewnątrz, np. na balkonach oraz 

wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, uży-

teczności publicznej, w garażach, halach pro-

dukcyjnych, magazynach, hurtowniach, w tym 

pomieszczeniach przemysłu spożywczego, jak 

np. mleczarniach, masarniach, piekarniach, 

browarach, etc.  

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, 

Deklaracje Zgodności z: Polskimi Normami, 

Zharmonizowanymi Normami Europejskimi, 

Aprobatami Technicznymi (wszystkie pro-

dukty)

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, 

transport

Pozostała oferta: materiały do izolacji i reno-

wacji dachów i fundamentów; system izolacji, 

klejenia i spoinowania płytek; systemy ocie-

plania budynków; materiały do uszczelniania 

i układania płytek ceramicznych; system reno-

wacji i odgrzybiania; posadzki i impregnaty; 

masy naprawcze i ochronne dla drogownictwa 

n   IZOHAN sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia

tel./faks 58 781 45 85, www.izohan.pl, e-mail: info@izohan.pl

Hydroizolacja tarasów i balkonów 

1.  Płyta konstrukcyjna

2. Warstwa spadkowa (np. IZOHAN renobud R-103)

3. Dylatacja obwodowa

4. Paroizolacja

5. Termoizolacja

6. Warstwa dociskowa

7. IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120

8.  IZOHAN EKO 2K / IZOHAN szczelny taras

9. IZOHAN sznur dylatacyjny

10.  IZOHAN renobud C-502 / IZOHAN renobud C-520 – elastyczna 

zaprawa klejowa

11. IZOHAN renobud C-503 – fuga elastyczna

12.  Okładzina ceramiczna

13.  IZOHAN renobud S-200 – uszczelniacz
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