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K 11-Flex Schlämme grau /
K 11 Flex Zaprawa mineralna szara

Uszczelnienie budowlane po stronie pozytywnej i
negatywnej

Dwusk∏adnikowa zaprawa uszczelniajàca o bardzo dobrej przyczepnoÊci na pod∏o˝ach mineralnych. Szybko obcià˝alna
i odporna na dzia∏anie wody pod ciÊnieniem.

Obszary stosowania
Zaprawa mineralna szara K 11 Flex stanowi po jednorazowym przesuszeniu trwa∏e uszczelnienie przed napierajàcà pod ciÊnieniem
wodà zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej. Do uszczelniania np. piwnic, podziemnych gara˝y, elementów betonowych,
tuneli, szybów przed wilgocià gruntu i wodà pod ciÊnieniem. Zaprawa mineralna szara K 11 Flex mo˝e byç stosowana równie˝
do renowacji betonów jako zaprawa adhezyjna.

W∏asnoÊci
Zaprawa mineralna szara K 11 Flex jest dwusk∏adnikowà zaprawà uszczelniajàcà, sk∏adajàcà si´ z zaprawy suchej oraz emulsji
tworzywa sztucznego o niskiej lepkoÊci, tworzàcà na pod∏o˝ach mineralnych, noÊnych i nie zawierajàcych gipsu po jednorazowym
przesuszeniu niezwykle przyczepnà, szybko obcià˝alnà warstw´ uszczelniajàcà przed wilgocià dzia∏ajàcà na stron´ negatywnà.
Po utwardzeniu uszczelnienie jest mrozoodporne i odporne na dzia∏anie wody morskiej oraz zamyka mikrop´kni´cia.

Dane techniczne
Proporcja mieszanki: 3 cz´Êci wagowe proszku : 1 cz´Êç wagowa emulsji tworzywa sztucznego
PrzydatnoÊç do stosowania: ok. 2 godziny
Temperatura pod∏o˝a i powietrza w czasie pracy: +5°C do +35°C
Wytrzyma∏oÊç sklejenia na rozciàganie (po 28 dniach): ok. 1,6 N/mm2
Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie (po 28 dniach): ≥17,0 N/mm2
Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie przy zginaniu: ≥5,0 N/mm2

Pe∏na obcià˝alnoÊç
Zapraw´ mineralnà szarà K 11 Flex mo˝na w pe∏ni mechanicznie obcià˝aç, ok∏adaç lub nanosiç na nià kolejne pow∏oki po
up∏ywie 2 dni od obróbki. Po ok. 5 dniach warstw´ uszczelniajàcà mo˝na równie˝ obcià˝aç wodà (wartoÊci obowiàzujà dla
temperatury 20°C).

Pod∏o˝a
Mineralne pod∏o˝e musi byç ch∏onne, mocne, noÊne, równe i z pe∏nà fugà. Du˝e pory, gniazda piasku, skrusza∏e fugi, rozst´pujàce
si´ p´kni´cia i podobne nale˝y wype∏niç zaprawà HEY'DI Sperrmörtel. Graty i zadziory nale˝y usunàç, a ∏àczenia mi´dzy sufitem
a Êcianà (fasety) ukszta∏towaç zaprawà HEY'DI Sperrmörtel do lica. Pod∏o˝e nie mo˝e zawieraç gipsu, bitumu, t∏uszczu i oleju,
py∏u i farb oraz ˝adnych Êrodków antyadhezyjnych. Warstwy cementowo-klejowe, pow∏oki wapienne i Êrodków wià˝àcych
nale˝y sfrezowaç i wypiaskowaç. Przy uszczelnieniach od strony pozytywnej pod∏o˝a, charakteryzujàce si´ ma∏à wytrzyma∏oÊcià,
nale˝y wst´pnie otynkowaç np. zaprawà z cementu trasowego HEY'DI Trasszementmörtel. Natomiast przy uszczelnieniach od
strony pozytywnej nale˝y usunàç wszystkie tynki i stworzyç noÊne pod∏o˝e. Dla murów obcià˝onych dzia∏aniem soli nale˝y przed
na∏o˝eniem zaprawy mineralnej szarej K 11 Flex wykonaç obróbk´ antysiarczanem HEY'DI Antisulfat. Zaprawa mineralna szara
K11 Flex jest zamykajàcà mikrop´kni´cia, mineralnà zaprawà uszczelniajàcà. W przypadku p´kni´ç powy˝ej 0,1 mm nale˝y
zaplanowaç dzia∏ania renowacyjne. Pod∏o˝e przeznaczone do obróbki nale˝y dobrze wst´pnie zmoczyç wzgl´dnie dobrze
nawil˝yç, na tyle wczeÊniej, aby w momencie obróbki zaprawy uszczelniajàcej powierzchnia by∏a matowo wilgotna. Wod´
stojàcà nale˝y usunàç z pod∏o˝a przeznaczonego do obróbki.

Uszczelniaç  Naprawiaç  Zabezpieczaç



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
Sk∏adnik proszkowy zaprawy K 11 Flex miesza si´ wolno obracajàcym si´ mieszad∏em lub w mieszalniku ze sk∏adnikiem p∏ynnym,
a˝ powstanie jednolita, pozbawiona grudek zaprawa. Zaprawy K 11 Flex nie wolno rozcieƒczaç wodà. W celu lepszej obróbki
polecamy odczekanie jednej minuty po wymieszaniu i ponowne przemieszanie zaprawy. Zapraw´ nanosi si´ ∏awkowcem,
szczotkà lub odpowiednià natryskarkà. Uszczelnienie nale˝y nanosiç w dwóch operacjach roboczych, za ka˝dym razem pokrywajàc
powierzchni´ w 100%. Warstwa uszczelniajàca musi mieç w ka˝dym miejscu wystarczajàcà minimalnà gruboÊç. Ka˝dà kolejnà
pow∏ok´ nanosiç, kiedy poprzednia jeszcze ca∏kowicie nie wysch∏a, w przeciwnym razie nale˝y jà ponownie zmoczyç na matowo.

Zu˝ycie
2,5-3 kg/m2 (odpowiada gruboÊci warstwy suchej 1,5-1,8 mm)

Kolejne prace
Nie jest konieczna obróbka wykaƒczajàca. W czasie wiàzania zaprawy szarej K 11 Flex nie trzeba dodatkowo moczyç, nale˝y
jà jednak chroniç przed przedwczesnym wyschni´ciem. Przez co najmniej 24 godziny pow∏ok´ nale˝y chroniç przed deszczem,
silnym promieniowaniem s∏onecznym, a szczególnie przed mrozem. Po utwardzeniu zapraw´ K 11 Flex mo˝na malowaç
znajdujàcymi si´ w handlu farbami. Przy uszczelnianiu od strony negatywnej polecamy na∏o˝enie na zapraw´ podk∏adowà
HEY'DI Spritzbewurf np. tynku renowacyjnego HEY'DI Sanierputz K30 lub HEY'DI Sanierputz, w celu zahamowania tworzenia
si´ kondensatu. W obszarze pod∏ogi, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelnienia, nale˝y po∏o˝yç jastrych ochronny. Do wykonania
wyobleƒ polecamy zapraw´ HEY'DI Sperrmörtel z dodatkiem ok. 10% HEY'DI Haftemulsion-Konzentrat w wodzie zarobowej.

Czyszczenie narz´dzi
Narz´dzia oraz miejsca zabrudzone czyÊciç natychmiast du˝à iloÊcià wody. Zaschni´te resztki zaprawy K 11 Flex usuwaç
mechanicznie lub Êrodkiem do rozpuszczania wapna (HEY'DI Kalklöser).

Przechowywanie
W miejscu ch∏odnym i suchym. Oryginalnie zapakowany: 12 miesi´cy

Opakowanie
worek 15 kg sk∏adnik A
pojemnik 5 kg sk∏adnik B

BHP
OkreÊlenie ryzyka "dra˝niàcy" dla sk∏adnika A zaprawy mineralnej szarej K 11 Flex nie dotyczy suchego proszku, lecz produktu
po zetkni´ciu si´ z wilgocià lub wodà (reakcja alkaliczna). Zawiera cement. Dra˝ni oczy i skór´. Niebezpieczeƒstwo powa˝nego
uszkodzenia wzroku. Mo˝liwe uczulenie w wyniku zetkni´cia ze skórà. Nie mo˝e dostaç si´ do ràk dzieci. Unikaç kontaktu
z oczami i skórà. W przypadku zetkni´cia produktu z oczami, oczy przemyç dok∏adnie wodà i skonsultowaç si´ z lekarzem.
Stosowaç odpowiednie r´kawice ochronne.

Wa˝ne wskazówki
GISCODE ZP 1
Zaprawà mineralnà szarà K 11 Flex nie wolno zamykaç szczelin dylatacyjnych.

Atesty
Badanie wed∏ug instrukcji Niemieckiej Chemii Budowlanej zw. zarej. Ogólna aprobata nadzoru budowlanego. Zbadano zgodnie
z DVGW-W 270.


