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K 11-Schlämme grau/K 11 Zaprawa mineralna szara

Uszczelnienie budowlane po stronie pozytywnej i negatywnej

Zastosowanie
Zaprawa mineralna szara K 11 to wielokrotnie sprawdzone i trwa∏e uszczelnienie przed wilgocià i przenikajàcà pod ciÊnieniem
wodà (np. wodami gruntowymi). Nadaje si´ do wszystkich pod∏o˝y noÊnych i mineralnych, np. dla budowli pokrytych ziemià,
jak piwnice, podziemne gara˝e, elementy betonowe, baseny, ale równie˝ zbiorniki wody pitnej. Mo˝liwe jest równie˝ wykonywanie
uszczelnienia ciàg∏ego mi´dzy podeszwà posadzki piwnicznej a Êcianà z niej wychodzàcà. Zapraw´ K 11 nale˝y nanosiç od
strony zwróconej ku przenikajàcej wodzie. Je˝eli do zaprawy doda si´ koncentrat emulsji zwi´kszajàcej przyczepnoÊç, poprawi
si´ przyczepnoÊç i elastycznoÊç oraz zmniejszy ryzyko spalenia w s∏oƒcu.

Sk∏ad
Reagujàcy alkalicznie kwas krzemowy w proszku, Êrodek wià˝àcy, cement

W∏asnoÊci
Zaprawa mineralna szara K 11 tworzy wodoszczelnà pow∏ok´, chroniàcà przed wilgocià, wodami gruntowymi i innymi wodami.
Jest nadzwyczaj przyczepna i wczeÊnie obcià˝alna, nie zawiera substancji powodujàcych korozj´ metali. Przy pierwszym zetkni´ciu
z wodà zaprawa staje si´ trwale wodoszczelna. Produkty reakcji wnikajà w pod∏o˝e i wype∏niajà, wzgl´dnie zatykajà przestwory
kapilarne. Po utwardzeniu pow∏oka jest niewra˝liwa na dzia∏anie mrozu. Odporna na dzia∏anie wody morskiej.

Wiàzanie
PrzydatnoÊç do stosowania: ok. 3 godziny. Rozpocz´cie wiàzania: ok. 4 godziny. Koniec wiàzania: po ok. 8 godzinach. Po ok.
28 dniach ca∏kowicie wyschni´ta.

Sposób nanoszenia
Malowanie lub natryskiwanie

GruboÊç warstwy
Dla ochrony przed wilgocià gruntu: ok. 1,2 mm, przed przenikajàcà pod ciÊnieniem wodà: ok. 2,4 mm

Materia∏ uzupe∏niajàcy
Woda, koncentrat emulsji zwi´kszajàcej przyczepnoÊç (Haftemulsion-Konzentrat), zaprawa uszczelniajàca (Sperrmörtel),
ewentualnie tynk wyrównujàcy, zaprawa bia∏a (K 11-Schlämme-weiß) - jako pow∏oka wykaƒczajàca powierzchni licowych.

Obróbka wykaƒczajàca
Przez 24 godziny chroniç przed mrozem i bezpoÊrednim promieniowaniem s∏onecznym. Na pow∏ok´ mo˝na nanosiç kolejne
warstwy (ochronne, p∏yty lub p∏ytki itp.) dopiero wtedy, gdy pow∏oka wystarczajàco wyschnie. Na zapraw´ K 11 nie wolno
nanosiç tynków zawierajàcych gips, zaprawy do osadzania Êciennych p∏yt itp.

Produkty alternatywne
K 100, SK-Coating, STYRO-Dickbeschichtung, Dickbeschichtung-streichfähig, K 11-Flex-Schlämme

Zmywacz
Woda

Obróbka pod∏o˝a
Bezwarunkowo obficie wst´pnie zmoczyç. Przy pod∏o˝ach z wyst´pem p∏yty pod∏ogowej wyokràglenie wype∏niç zaprawà
uszczelniajàcà (Sperrmörtel).

W∏asnoÊci pod∏o˝a
Pod∏o˝e musi byç noÊne, prawie p∏askie i nie zawieraç gipsu oraz jakichkolwiek Êrodków antyadhezyjnych.



Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za 
efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i nieza-
leżnych od nas warunków magazynowania i użycia.  Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców 
technicznych i handlowych. Zaleca się  przeprowadzanie własnych prób.
W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.                                      Wydano: 02.2005
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Sposób u˝ycia
Zapraw´ K 11 wymieszaç z takà iloÊcià wody, aby powsta∏a plastyczna konsystencja. Z regu∏y wystarcza 9 litrów wody na
25-kilogramowy worek zaprawy. W celu osiàgni´cia podwy˝szonej przyczepnoÊci zaleca si´ dodanie koncentratu emulsji
zwi´kszajàcej przyczepnoÊç (Haftemulsion-Konzentrat) - minimum 30% wody zarobowej. Zapraw´ nanosiç za pomocà szczotki
do sufitów, szczotki do zamiatania lub natryskarki. Nale˝y uwa˝aç, aby materia∏ by∏ dobrze wymieszany. Pow∏ok´ nanosiç
w co najmniej dwóch operacjach roboczych, zawsze pokrywajàc powierzchni´ w 100%. Zaprawa musi mieç w ka˝dym miejscu
wystarczajàcà gruboÊç dla oczekiwanego obcià˝enia wodà, jednak˝e w ˝adnym miejscu nie mo˝e przekraczaç 2,5 mm. Ka˝dà
kolejnà pow∏ok´ nanosiç, kiedy poprzednia jeszcze ca∏kowicie nie wysch∏a, w przeciwnym razie nale˝y jà ponownie zmoczyç.
Zaprawy nie wolno nanosiç przy temperaturze zewn´trznej poni˝ej 5°C i na pod∏o˝ach ju˝ zamarzni´tych. Do wykonania
wyokràgleƒ polecamy naszà zapraw´ uszczelniajàcà Sperrmörtel oraz dodanie Haftemulsion-Konzentrat. Przy nak∏adaniu pow∏oki
na podeszw´ posadzki piwnicznej oraz w budynkach nie podpiwniczonych nanieÊç po zwiàzaniu podk∏ad pod tynk (Spritzbewurf)
lub jastrych wielosk∏adnikowy (grupa zapraw III). W przypadku nak∏adania na pow∏ok´ zaprawy tynku lub p∏ytek zalecamy
wykonanie przyczepnej warstwy poÊredniej z Haftemulsion-Konzentrat (patrz karty techniczne w/w produktów).

Temperatura pracy od +5°C. W ˝adnym przypadku nie stosowaç w czasie mrozu.
Zu˝ycie jako ochrona przed wilgocià pod∏o˝a: 2 kg/m2

jako ochrona przez przenikajàcà wodà: 4 kg/m2
Czyszczenie narz´dzi natychmiast po u˝yciu - wodà; zaschni´te - mechanicznie

Wa˝ne uwagi
Pod∏o˝e bezwarunkowo obficie wst´pnie zmoczyç. Dotrzymywaç wartoÊci zu˝ycia. Nie przyspieszaç wiàzania poprzez stosowanie
wentylatorów itp., poniewa˝ obni˝a to jakoÊç. Unikaç silnego nas∏onecznienia, mrozu, deszczu i zbyt szybkiego wysychania.

Baza cement, reagujàcy alkalicznie kwas krzemowy
Mo˝liwoÊç wejÊcia na posadzk´ po 2 dniach dla celów dalszej obróbki
Pe∏na obcià˝alnoÊç po 2 dniach
Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie po 28 dniach ok. 24 N/mm2
G´stoÊç g´stoÊç nasypowa ok. 1,2 kg/m2
MrozoodpornoÊç i odpornoÊç na dzia∏anie soli stosowanej zimà istnieje po utwardzeniu
Proporcje mieszanki na 25 kg zaprawy ok. 9 litrów p∏ynu zarobowego
Skurcz ≤ 2 ‰
Mo˝liwoÊç pokrycia farbà po 2 dniach
Wspó∏czynnik wytrzyma∏oÊci na przenikanie pary wodnej µ ok. 60
WodoszczelnoÊç wodoszczelny do 70 m s∏upa wody
Domieszki woda lub koncentrat emulsji zwi´kszajàcej przyczepnoÊç (Haftemulsion-Konzentrat)
Numer artyku∏u K 11-Schlämme-grau 1106 (worek 25 kg)
Usuwanie po utwardzeniu z gruzem budowlanym

Przechowywanie
Zapraw´ K 11 mo˝na przechowywaç oryginalnie zapakowanà przez ok. 2 lata od daty dostawy bez strat jakoÊciowych (patrz
data dostawy na dowodzie dostawy). Zapraw´ nale˝y zawsze przechowywaç w opakowaniu zamkni´tym i w miejscu suchym.
Niewra˝liwa na dzia∏anie mrozu.

Atesty
Urzàd Badaƒ Materia∏owych dla Kamieni i Ziemi w Clausthal-Zellerfeld: wed∏ug wymagaƒ instrukcji technicznej dla "sztywnych
i elastycznych zapraw uszczelniajàcych wiàzanych cementem" Przemys∏owego Zwiàzku Chemii Budowlanej i Ârodków Ochrony
Drewna zw. zarej. (umowa o nadzorowanie). Instytut Betonu i ˚elbetu, Urzàd Badaƒ Materia∏owych Uniwersytetu w Karlsruhe:
wodoszczelnoÊç wed∏ug DIN 1048. Instytut Higieny Zag∏´bia Ruhry w Gelsenkirchen: uszczelnienie zbiorników wody pitnej
i badanie wg DVGW Instrukcja W 270 (badania mikrobiologiczne). Singapore Institute of Standards and Industrial Research:
uszczelnienie zbiorników wody pitnej. National Organisation for Potable Water and Sanitary Drainage, Arabia Saudyjska:
wodoszczelnoÊç. Law Engineering Testing-Company USA: stosowanie przy ujemnym ciÊnieniu wody (zaprawa K 11 + emulsja
zwi´kszajàca przyczepnoÊç /Haftemulsion/). Centre de Recherche et de Controle des Eaux (Francja): uszczelnienie zbiorników
wody pitnej. Cahier de Clause Technique (Francja): uszczelnienie przed wilgocià gruntu.
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