
 

 

 

 

Hydroizolacja 
KEMPEROL®         
1K-SF 
Zastosowanie  
• Jako hydroizolacja w połączeniu z włókniną 

KEMPEROL®   
o do obróbek detali,  
o do wykonywania wywinięć,  
o do uszczelniania równych powierzchni  

• Na nowe obiekty i remonty 
• Na niemalże wszystkie podłoża 

Cechy  
 Wolny od rozpuszczalników 
 Jednoskładnikowy 
 Wspiera dyfuzję pary wodnej 
 Mostkujący rysy 
 Do obróbki na zimno 

 

Skład 
1-składnikowa hydroizolacja na bazie polimeru 
łączonego z krzemowodorem.  
 

Wielkości opakowań 
7 kg, 15 kg 
 

Magazynowanie 
Przechowywać nie otwierany, w chłodnych, suchych i 
bez ujemnych temp. warunkach. Najlepiej użyć przed: 
data na etykiecie. 

 Właściwości 
Konsystencja płynna 
Kolor podstawowy jasnoszary 
Dalsze kolory na życzenie 
Czas obróbki *   [min] ok. 30 
Odporny na deszczt* po [min] ok. 60 
Można chodzić* po [h] ok. 12 
W pełni utwardzony* po [d] ok. 1-2 

* Pomiary przy temp. 20°C i 50% relat. wilgotności powietrza. 
Podane wartości zmieniają się pod wpływem- wiatru,  
wilgotności i temperatury powietrza. 

 

 

Zużycie 
ok. 3,0 do 4,0 kg/m², w zależności od podłoża. 

Obróbka 
Podłoża muszą być suche, stabilne, wolne od substancji  
zmniejszających przyczepność i odpowiednio przygotowane.
Obróbkę prowadzić tylko przy temp. podłoża i otoczenia  
>+ 5°C. W czasie wykonywania prac temperatura 
powierzchni musi leżeć 3K ponad punkt rosy. W temp. 
poniżej punktu rosy na obrabianej powierzchni może pojawić 
się warstwa wilgoci działająca rozdzielająco (DIN 4108-5 
Tab.1). 
Około 2/3 hydroizolacji KEMPEROL® 1K-SF wylać na 
podłoże, na to rozwinąć włókninę KEMPEROL® 165 z 
5-cio cm. zakładką, wyrolkować wałkiem perlonowym 
niepozostawiając żadnych pęcherzy. Na płynną 
jeszcze pierwszą warstwę rozprowadzić pozostałą 1/3 
część hydroizolacji KEMPEROL® 1K-SF, aż do 
całkowitego przesączenia włókniny. 
Wywinięcia przy drzwiach, oknach itp. o wysokości  
< 15 cm (od pow. odprowadzającej wodę) muszą być 
wykonane na wysokość co najmniej 5 cm, i 
obejmować co najmniej 10 cm uszczelnianej 
powierzchni poziomej. 
Przerwanie prac  
Po przerwaniu prac na czas krótszy niż 24 godz. można 
robić  zakładkę bezpośrednio na wykonaną już 
hydroizolację KEMPEROL 1K-SF. Po przerwach 
dłuższych niż  jeden dzień należy obszar zakładki 
gruntownie, maszynowo przeszlifować papierem 
ściernym (P40). 
Nakładanie dalszych warstw użytkowych nie jest 
przewidziane. 
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Uwagi 
Proszę mieć na uwadze informację techniczną IT 21: 
sprawdzenie i ocena podłoża. 

Ważne wskazówki 
  
W czasie transportu, magazynowania i użycia materiału 
należy stosować się do karty charakterystyki preparatu, 
oznaczeń pojemnika oraz ostrzeżeń i wskazań o 
niebezpieczeństwie podanych na pojemniku. Przed 
użyciem zapoznać się z instrukcjami  
BHP odnośnie produktów chemicznych. Należy 
zatroszyć się o dobre przewietrzanie w miejscu 
wykonywania prac. 

Utylizacja 
Stan płynny EKO 08 04 09 
Stan utwardzony EKO 08 04 10 

Uwagi ogólne 
Podane wartości czasowe ulegają skróceniu przy wyższych 
temperaturach otoczenia i podłoża oraz wydłużeniu przy 
temperaturach niższych. Gwarantujemy stabilną, wysoką  
jakość naszych produktów. Do wyrobów KEMPER SYSTEM 
nie wolno dodawać żadnych obcych substancji. 
Dla wszystkich informacji technicznych miarodajną jest 
zawsze wersja w języku niemieckim. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach. 
 
Nasze informacje techniczne oraz doradztwo dotyczące  
zastosowań odzwierciedlają jedynie najnowszy stan wiedzy oraz 
doświadczeń z naszymi produktami. Każde nowe wydanie 
unieważnia automatycznie informacje techniczne z poprzedniego 
wydania. Dlatego ważnym jest, aby mieć pod ręką zawsze aktualne 
informacje. W każdym pojedyńczym przypadku zastosowania 
naszych produktów konieczne jest gruntowne, związane z obiektem 
i fachowe sprawdzenie, czy dany produkt i / lub technika 
jego zastosowania odpowiada specyficznym wymaganiom i celom. 
My odpowiadamy jedynie za bezbłędność naszych produktów 
-ich odpowiednie i fachowe zastosowanie wchodzi zatem wyłącznie 
w zakres odpowiedzialności użytkownika. Sprzedaż naszych 
produktów odbywa się wyłącznie wg. naszych warunków 
handlowych. Dla wszystkich informacji technicznych miarodajną jest 
zawsze wersja w języku niemieckim. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach. 
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