


alabaster ® Membrana to gotowa do użycia folia płynna produko-
wana na bazie żywicy akrylowej, utwardzająca się przez odparowa-
nie wody. Po wyschnięciu tworzy elastyczną, odporną na zawilgoce-
nia powłokę o właściwościach izolacyjnych. Zabezpiecza powierzch-
nię przed szkodliwym działaniem olejów, smarów, grzybów i pleśni. 
Posiada dobrą przyczepność do podłoży, jest łatwa w nakładaniu. 
Do stosowania zarówno wewnątrz pomieszczeń oraz w temperaturze 
powyżej +5°C na zewnątrz obiektów. 

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

WŁAŚCIWOŚCI 

alabaster ® Membrana produkowana jest w postaci gotowej do 
użycia pasty, której nie wolno łączyć z innymi materiałami. Po otwar-
ciu zawartość opakowania dokładnie wymieszać wiertarką wolno-
obrotową. Produkt nanosimy w min. 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 pędz-
lem, szczotką malarską lub pacą stalową intensywnie wcierając w 
podłoże. Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej. Folię 
nakładać równomiernie przy użyciu wałka lub pędzla. Czas całkowi-
tego utwardzenia wynosi min. 24h. Do przyklejenia okładziny cera-
micznej przystąpić po całkowitym wyschnięciu folii. Nowo nałożoną 
powłokę hydroizolacyjną chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem
Niska temperatura i brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłu-
żają czas schnięcia. W trakcie przyklejania okładziny ceramicznej 
uważać aby nie uszkodzić wykonanej powłoki hydroizolacyjnej.

przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

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
CCzas całkowitego utwardzania powłoki: 7 dni
Mocowanie płytek: po min:     24 h

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

 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Podłoże powinno być równe, nośne, suche, odtłuszczone i zagrun-
towane 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. 

Produkt przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 
w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Okres 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



alabaster ® Membrana Z jest szybkowiążącą, dwuskładnikową, ela-
styczną zaprawą uszczelniającą chroniącą podłoża przed działa-
niem wody i wilgoci, pokrywającą rysy i pęknięcia. Jest paroprze-
puszczalna, nieszkodliwa dla środowiska, nie zawiera rozpuszczal-
ników. Odporna na mróz i starzenie się. Posiada zwiększoną odpor-
ność na wpływ promieniowania UV. Charakteryzuje się bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoża i odpornością na przenikanie 
wody.

alabaster ® Membrana Z – nadaje się do wykonywania hydroizo-
lacji tarasów, balkonów, łazienek, pralni, basenów, oczek wodnych, 
przemysłowych zbiorników wodnych z zastosowaniem dodatkowo 
tkaniny z włókna szklanego (taśmy i kołnierze uszczelniające) oraz 
do izolowania zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic i funda-
mentów. Może być stosowana na podłoża betonowe, jastrychowe, 
tynki cementowe, cementowo-wapienne. Przeznaczona jest do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów.

WŁAŚCIWOŚCI 

Składniki w opakowaniu zbiorczym są dobrane w proporcji gotowej 
do wymieszania. Przygotowanie dwuskładnikowej masy uszczelnia-
jącej polega na wlaniu do odpowiedniego naczynia składnika 
płynnego B, a następnie dosypywaniu składnika sypkiego A. 
Całość mieszać za pomocą wolnoobrotowego mieszadła do uzy-
skania jednorodnej masy. Odstawić zaprawę na około 5 min. i po-
nownie przemieszać. alabaster ® Membranę Z nanosimy w co naj
mniej dwóch warstwach. W pierwszej kolejności uszczelniamy szcze-
liny 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. Drugą warstwę nanosimy po zwią-
zaniu pierwszej tj. po około 6 godzinach poprzez szpachlowanie. 
Miejsca narażone na duże obciążenia należy wzmocnić wtapiając 
tkaninę z włókna szklanego. Świeżą warstwę należy chronić przed 
deszczem i zbyt szybkim wysychaniem.

 +5°C do +30°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Proporcje mieszania: składnik A: składnik B = 3:1
Wydajność: 1,5 kg/m2/1mm
Temperatura użycia: od +5ºC do +30ºC
Czas gotowości do pracy:  ≤1h
Minimalna grubość warstw: ≥2mm
Czas oczekiwania pomiędzy naniesieniem 1 i 2 powłoki: ok.12h
CCzas oczekiwania przed układaniem płytek:  > 24h
Przyczepność zaprawy do podłoża:  0,8 N/mm2

Współczynnik przenikania wody kg/ (m2x h 0,5): 0,0063

Produkt zgodny z PN-EN 1504-2:2006 DWU: 05/2015
Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) nr certyfikatu: 1487—CPR—074-
-07 Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Podłoże musi być mocne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń. 
Nowe tynki, betony powinny być związane, wysezonowane, od-
tłuszczone. Stare płytki ceramiczne należy oczyścić ze słabo przy-
legających elementów. Powierzchnie mocno chłonne należy za-
gruntować preparatem gruntującym alabaster ® Grunt-S. 

alabaster ® Membranę Z przewozić i przechowywać w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



Taśma uszczelniająca alabaster ® to elastyczna taśma wykonana z 
odpornego na rozerwanie poliestru do tworzenia wodoszczelnych 
powłok zewnętrznych i wewnętrznych w pomieszczeniach mokrych i 
wilgotnych z użyciem płynnej folii alabaster ® Membrana. Zabez-
piecza warstwy pod okładzinami płytek ceramicznych przed przeni-
kaniem wody. Odporna na starzenie, warunki atmosferyczne i sub-
stancje chemiczne. Do stosowania wewnatrz i na zewnątrz pomiesz
czeń.

Taśmę uszczelniającą  wykorzystuje się w miejscach szczelin dyla-
tacyjnych, krawędzi, naroży w celu zapewnienia szczelności pod-
czas wykonywania wodoszczelnych powłok izolacyjnych na podło-
gach i ścianach. Zaleca się stosować w pomieszczeniach szcze-
gólnie narażonych na zawilgocenia, z przepływającą pod płytkami 
wodą np.: łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie, kuchnie, baseny 
itp. Taśmę można stosować także do izolacji tarasów i balkonów
Idealna na podłoża: betonowe, cementowe, cementowo-wapien-
ne, tynki cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy itp..

WŁAŚCIWOŚCI 

Podłoże przed zastosowaniem taśmy uszczelniającej alabaster ®  
powinno byś nośne, stabilne, równe, wolne od tłuszczu i starych 
powłok malarskich. W miejscach uszczelnianych nakładamy pierw-
szą warstwę folii uszczelniającej alabaster ® Membrana pasami 
odpowiadającymi szerokości taśmy uszczelniającej. Następnie na 
świeżo naniesioną warstwę folii w płynie wtapiamy tkaninowe brzegi 
taśmy uszczelniającej, dociskamy taśmę i pokrywamy jej brzegi 
ddrugą warstwą folii uszczelniającej. W przypadku stosowania po-
między szczelinami dylatacyjnymi zaleca się taśmę wcisnąć w 
szczelinę i tak uformować, aby na jej środku powstało zagłębienie, 
które w późniejszym czasie umożliwi odkształcenia.

Baza: Termoplastyczny elastomer na dzianinie poliestrowej
Szerokość: 120 mm
Przesiąkliwość wody: Wodoszczelna
Odporność na temperaturę: od -30ºC do +90ºC
Odporność chemiczna: Odporna na rozcieńczone kwasy, olej ja-
dalny, ług sodowy itp.

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6187/2003

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ 
 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginal-
nych opakowaniach.


