
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOLIA W PŁYNIE 

 

Właściwości i zastosowanie  

 

Folia w Płynie jest gotową, elastyczną i jednokomponentową, nie zawierającą 

rozpuszczalników i przykrywającą rysy izolacyjną folią w płynie do 

wykonywania bezszwowego uszczelnienia pod okładziną ceramiczną. Do 

stosowania wewnątrz, w pomieszczeniach mokrych tj. łazienki, pralnie i 

pomieszczenia gospodarcze. Folia w Płynie doskonale łączy się z mineralnymi 

zaprawami do płytek ceramicznych. Folię można nakładać na prawie 

wszystkie mineralne podłoża spotykane w budownictwie tj. beton, tynk, 

jastrych cementowy, mur pełnospoinowy, jak również na ścianach 

zawierających gips np. wykonanych z płyt gipsowo - kartonowych, płyt 

gipsowo - włókninowych, gipsowych, płyt budowlanych Ultrament, tynków 

gipsowych. Folię w Płynie można nakładać na ogrzewane powierzchnie 

podłogowe. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie podłoża. 

Drewno i drewnopodobne podłoże nie nadaje się pod tego rodzaju izolację. 

Folia nie nadaje się do stosowania w miejscach narażonych na stałe obciążenie 

wodą tj. niecki basenowe oraz na zewnątrz - tarasy i balkony. 

 

Przygotowanie podłoża 

 

 Podłoże musi być suche, czyste, nieprzemarznięte i nośne. Należy usunąć z 

niego tłuszcze, stare powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki 

antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. Podłoże nie może być 

pokryte żadnymi powłokami bitumicznymi lub smołowymi. Podłoże musi być 

równe pozbawione ubytków. Wszystkie podłoża o dużej nasiąkliwości lub 

pylące należy wcześniej zagruntować gruntem akrylowym. Powierzchnie 

porowate lub zawierające liczne ubytki należy wypełnić zaprawą mineralną. 

  

 



 
 
 
 
  

 

 

 

Obróbka 

 

Przed użyciem Folię w Płynie należy dokładnie zamieszać. Po wymieszaniu 

nanosimy materiał bezpośrednio z wiaderka wałkiem, pędzlem lub pacą. Folię w 

płynie nakłada się w minimum dwóch cyklach roboczych. Minimalna grubość 

powłoki po wyschnięciu powinna wynosić min. 0,5 mm, dlatego grubość powłoki w 

stanie świeżym powinna wynosić 1,0 mm. Między nanoszeniem poszczególnych 

warstw należy każdorazowo zachować czas schnięcia ok. 1-2 godzin. Po nałożeniu 

ostatniej warstwy należy odczekać około 12 godz. Następnie można przystąpić do 

układania okładziny z płytek ceramicznych przy pomocy zaprawy klejowej Flexo klej 

Ultrament. Uszczelnianie narożników i dylatacji wykonuje się przy pomocy Taśmy 

Uszczelniającej Ultrament. Taśmę zatapia się w pierwszą warstwę folii i przykrywa 

drugą warstwą. Do momentu wyschnięcia należy chronić zaizolowaną 

powierzchnię przed działaniem wody i uszkodzeniem mechanicznym. Folia w płynie 

nie może być obrabiana przy temperaturze powietrza i podłoża poniżej +5°C. 

 

Wskazówki 

 

Folia w Płynie nie może być obrabiana przy temperaturze powietrza i podłoża 

niższej niż +5°C. Wszystkie podane parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 

50% względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność 

powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza 

opóźniają proces schnięcia. 



 
 
 
Informacje techniczne 
  

 
 

 

Baza materiałowa dyspersja tworzyw sztucznych 

Kolor szary 

Konsystencja półpłynna 

Czas schnięcia ok. 1-2 godzin/między kolejnymi 

warstwami 

Ok. 12 godzin/ od nałożenia ostatniej 

warstwy do momentu rozpoczęcia 

układania okładziny ceramicznej 

Temperatura obróbki 

 

od + 5°C do + 35°C 

 

Zużycie ok. 350 g/m² , zależnie od podłoża 

Czyszczenie w stanie świeżym - woda 

Narzędzia wałek, pędzel 

Utylizacja puste opakowania usunąć zgodnie z 

lokalnymi przepisami 

Przechowywanie  w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu 

w miejscu wolnym od mrozu 24 miesiące 

od daty produkcji. 

Opakowanie 3kg, 4kg, 5kg, 6kg – wiaderko z tworzywa 

sztucznego 

 
UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, 
jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do 
prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu 
powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od 
treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym 
przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.  Data aktualizacji 09.03.2021 r. 

 

Wydanie 10/2013. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się 
dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wyda- nia nowej karty, zaktualizowanej pod 
względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność. 

 

 


