
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ALABASTER  MEMBRANA  –  FOLIA  W  PŁYNIE,  GOTOWA  DO  STOSOWANIA
JEDNOSKŁADNIKOWA ZAPRAWA

WŁAŚCIWOŚCI:

Alabaster Membrana - gotowa do użycia folia płynna produkowana na bazie żywicy akrylowej, utwar-
dzająca się przez odparowanie wody. Po wyschnięciu tworzy elastyczną, odporną na zawilgocenia po-
włokę. Zabezpiecza powierzchnię przed szkodliwym działaniem olejów, smarów, grzybów i pleśni. Po
wyschnięciu tworzy elastyczną, wodoszczelną powłokę o właściwościach izolacyjnych. Posiada dobrą
przyczepność do podłoży, jest łatwa w nakładaniu. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.  Przy tem-
peraturze powyżej  +5°C można stosować na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE:

Folia  izolacyjna  alabaster  Membrana przeznaczona jest  do  powierzchniowego  bezspoinowego
uszczelnienia podłoży o dużej intensywności zawilgocenia (kuchnie, łazienki, toalety, pralnie, kabiny
prysznicowe)  przed  układaniem  płytek  ceramicznych.  Nadaje  się  do  wykonywania  powłok
przeciwwilgociowych w systemach ogrzewania podłogowego. Produkt przeznaczony jest na podłoża
betonowe,  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne,  tynki  gipsowe,  płyty  gipsowo-kartonowe,
jastrychy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WYKONANIE:

Podłoże powinno być równe, nośne, suche, odtłuszczone i zagruntowane odpowiednim preparatem
gruntującym np: alabaster grunt-U. Powłoki słabo związane z podłożem, luźne, osypujące się cząstki
należy  całkowicie  usunąć.  Nierówności  i  ubytki  podłoża  (rzędu  5-15  mm)  uzupełnić.  Wszystkie
podłoża pyliste, wykonane z materiałów gipsowych i pochodnych należy przeszlifować i odpylić. 
Alabaster Membrana produkowana jest w postaci gotowej do użycia pasty, której nie wolno łączyć z
innymi  materiałami.  Po  otwarciu  zawartość  opakowania  dokładnie  wymieszać  wiertarką
wolnoobrotową.  Alabaster  membranę  nanosimy  w  co  najmniej  dwóch  warstwach.  W  pierwszej
kolejności  uszczelniamy szczeliny dylatacyjne,  naroża,  przepusty rurowe, kratki  ściekowe stosując
specjalną  taśmę,  narożniki  lub  mankiety  uszczelniające  wtapiając  ich  brzegi  w  zaprawę.  Masę
uszczelniającą rozprowadzamy na całej powierzchni twardym pędzlem, szczotką malarską lub pacą
stalową intensywnie  wcierając  w podłoże.  Kolejne  warstwy nanosić  po  wyschnięciu  poprzedniej.
Folię nanosić równomiernie przy użyciu wałka lub pędzla. Czas całkowitego utwardzenia wykonanej
powłoki  wynosi  min.  24h.  Do  przyklejenia  okładziny  ceramicznej  przystąpić  po  całkowitym
wyschnięciu  folii.  Nowo  nałożoną  powłokę  hydroizolacyjną  chronić  przed  zbyt  szybkim
wysychaniem.  Niska  temperatura  i  brak  odpowiedniej  cyrkulacji  powietrza  wydłużają  czas
wysychania  folii.  W trakcie przyklejania okładziny ceramicznej  nie uszkodzić wykonanej  powłoki
hydroizolacyjnej. 

DANE TECHNICZNE:

Zdolność krycia rys: 1,0mm
Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h
Minimalna grubość powłoki: 1,0mm
Zużycie: 1,0-1,4 kg/m2 przy warstwie 1mm
Nasiąkliwość powierzchniowa przez 24 h: 4,8% 
Temperatura stosowania: od +5° do +30° C
Czas całkowitego utwardzania powłoki: 7 dni
Mocowanie płytek: po min: 24 h



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Produkt  przechowywać  w  oryginalnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  suchych  warunkach,  w
temperaturze od +5°C do +30°C. Okres przydatności  do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. 

Przechowywanie: 12 miesięcy, chronić przed słońcem i mrozem.
Produkt zgodny z PN-EN 1504-2:2006
DWU: 04/2015
Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) nr certyfikatu: 1487—CPR—074-01
Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

UWAGA!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z
powyższymi wskazówkami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Producent:
YARD Sp. z o.o.
ul. Pomorska 53
70-812 Szczecin
Tel./fax. +48/91/4693246
www.alabaster-yard.e  u

Data aktualizacji: 17.11.2015

S 2 Chronić przed dziećmi.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S 46 Po połknięciu natychmiast skontaktować się z lekarzem, 

pokazać opakowanie lub etykietę.

http://www.alabaster-yard.eu/
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