
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

       FOLIA DO TARASÓW I BALKONÓW 

 

Właściwości i zastosowanie  

 

FOLIA DO TARASÓW I BALKONÓW jest gotowym do użycia, wzmocniony 

włóknami z tworzywa sztucznego, elastycznym i mostkującym rysy wyrobem 

polimerowy nieprzepuszczający wody do stosowania pod okładziny 

ceramiczne na zewnątrz i wewnątrz na podłożach ściennych i podłogowych 

(klejenie zaprawą klejową klasy C2 zgodnie z PN-EN 12004). Materiał 

pozostaje elastyczny nawet przy -20°C (zgodnie z PN-EN 14891 typ DM O2). 

Folię stosujemy do wykonywania izolacji podpłytkowych na tarasach i 

balkonach, jak również, jako izolacja pomieszczeń narażonych na zawilgocenie 

i wodę tj. łazienki i prysznice. Produkt może być również stosowany na 

ogrzewanych powierzchniach podłogowych. Nie zawiera rozpuszczalników, 

nie obciąża nieprzyjemnym zapachem. Podłoża, na które można nakładać 

materiał to: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, mury z bloczków 

betonowych, cegły, gazobetonu, cegły silikatowej oraz jastrychy, materiały 

zawierające gips (tj. tynki gipsowe i płyty kartonowo gipsowe), płyty 

cementowo-włókninowe i niektóre rodzaje stali (np. obróbki blacharskie 

tytanowo cynkowe, miedziane, blachy ocynkowane). 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być równe, suche lub matowo-wilgotne, czyste i nośne, bez 

szkód spowodowanych przez mróz i wykwity solne, wolne od tłuszczu, oleju, 

środków impregnujących, mleczka cementowego, zanieczyszczeń, rys, a także 

innych działających separująco substancji. Podłoża o podwyższonej 

chłonności powinny zostać zagruntowane gruntem akrylowym. Beton lub 

gotowe części betonowe muszą mieć przynajmniej 6 miesięcy a jastrychy 

cementowe i tynki 28 dni. Wszelkie nierówności lub ubytki należy naprawić i 

uzupełnić. 

  

  

 



 
 
 
 
  

Obróbka 

 

Zaleca się, aby przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Na podłoże materiał 

nanosimy przy pomocy pacy lub pędzla. Nakładamy zawsze minimum 2 warstwy. 

Pierwszą warstwę wcieramy w podłoże pędzlem lub przy nakładaniu pacą 

wykonujemy szpachlowanie wypełniające. Czas schnięcia pomiędzy warstwami od 

4 do 8 godzin. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakładamy drugą warstwę 

grubości ok. 1 mm. Po około 12 godzinach od nałożeniu ostatniej warstwy można 

przystąpić do klejenia okładziny ceramicznej za pomocą zaprawy klejowej Klej do 

Tarasów Ultrament. Dylatacje i uszczelnienia narożników wewnętrznych 

wykonujemy przy pomocy Taśmy uszczelniającej. Do momentu wyschnięcia 

zaizolowaną powierzchnię chronić przed działaniem wody i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Materiał może pozostać wystawiony na działanie promieni UV i 

warunki zewnętrzne maksymalnie przez 30 dni. 

 

Wskazówki 

 

Wszystkie podane parametry odnoszą się do temperatury +23ºC i 50% wilgotności 

względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają, a 

niższe temperatury i wyższa wilgotność spowalniają proces wiązania. Prace należy 

prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem zasad BHP. Prace 

prowadzić starannie, aby uniknąć nieszczelności. FOLIA DO TARASÓW I BALKONÓW 

nie jest przeznaczona do wykonywania izolacji w miejscach stale narażonych na 

obciążenie wodą takich jak oczka wodne. Materiału nie należy nakładać na podłoża 

wykonane z tworzyw sztucznych. 



 
 
 
Informacje techniczne 
  

 
 

 
 

Baza materiałowa wyrób polimerowy wzmocniony 

zbrojeniem rozproszonym ( włókna 

syntetyczne) 

Kolor szary 

Konsystencja półpłynna 

Czas schnięcia ok. 4-8 godzin/między kolejnymi 

warstwami 

Ok. 12 godzin/ od nałożenia ostatniej 

warstwy do momentu rozpoczęcia 

układania okładziny ceramicznej 

Temperatura obróbki 

 

od + 10°C do + 30°C 

 

Zużycie ok. 0,71 kg/m² na jedną warstwę, 

zależnie od podłoża 

Czyszczenie w stanie świeżym - woda 

Narzędzia paca stalowa, 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 puszka 5kg, 11kg – 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 wy- mogów 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. 

 

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. 

 

 


