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W∏aÊciwoÊci:
• w∏óknina polipropylenowa otrzymana metodà 

„spod filiery”
• zwi´ksza zdolnoÊç mostkowania rys i odpornoÊç 

na rozrywanie pow∏ok izolacyjnych wykonanych 
z zastosowaniem produktów AQUAFIN-2K lub 
AQUAFIN-2K/M

• do stosowania w wewnàtrz i na zewnàtrz

Zastosowania:
Fizelina ochronna znajduje zastosowanie przy 
wykonywaniu izolacji i z zastosowaniem produktów 
AQUAFIN-2K lub AQUAFIN-2K/M, gdy:
• istnieje znaczne zagro˝enie powstania sp´kaƒ 

pod∏o˝a,
• balkonach, tarasach i pergolach
• wsz´dzie tam, gdzie stawiane sà szczególnie 

wysokie wymagania w zakresie mostkowania 
tworzàcych si´ w dalszej eksploatacji zarysowaƒ 
pod∏o˝a.

Dane techniczne:
Baza: w∏óknina polipropylenowa 
SzerokoÊç : 100 cm
Masa: 50 g/m2
GruboÊç: 0,50 mm
Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie

55 N
Wytrzyma∏oÊç na rozrywanie: 
pod∏u˝na 100 N/5 cm
poprzeczna 100 N/5 cm
Wyd∏u˝enie przy zerwaniu: 
pod∏u˝ne 27 %
poprzeczne 27 %
Skurcz: < 2 %
D∏ugoÊç/szerokoÊç w∏ókniny na rolce:

100 cm/ 25 m
100 cm/100 m
20 cm/100 m

Przechowywanie: 60 miesi´cy, w po∏o˝eniu 
pionowym

Aplikacja:
Na odpowiednio przygotowane do uszczelnienia 
pod∏o˝e nanieÊç pacà cienkà warstw´ produktu 
AQUAFIN-2K lub AQUAFIN-2K/M. Na Êwie˝à 
pow∏ok´ na∏o˝yç fizelin´ ochronnà AQUAFIN®-2K-
Sicherheitsvlies i docisnàç równomiernie na ca∏ej 
powierzchni g∏adkà pacà. Poszczególne pasy fizeliny 
uk∏adaç z zak∏adem 5 cm. 
Gdy na∏o˝ona pow∏oka zwià˝e si´ na tyle, ˝e 
b´dzie mo˝na po niej chodziç (po 6–24 godzinach, 
w zale˝noÊci od warunków budowlanych i wp∏ywu 
czynników atmosferycznych), nale˝y jà dok∏adnie 
powlec przy u˝yciu produktu AQUAFIN-2K lub 
AQUAFIN-2K/M. Aplikacja i zu˝ycie produktów 
AQUAFIN- 2K lub AQUAFIN-2K/M opisane sà w 
odpowiednich instrukcjach technicznych. 
Wykonanie izolacji w sposób zgodny z zaleceniami 
producenta jest warunkiem uzyskania najwy˝szej 
trwa∏oÊci i skutecznoÊci. Ok∏adziny ceramiczne mogà 
byç uk∏adane bezpoÊrednio na warstwie izolacyjnej z 
zastosowaniem wysokoelastycznej zaprawy klejowej 
UNIFIX –S3

Wskazówka:
Fizelina ochronna AQUAFIN-2K-Sicherheitsvlies nie 
mo˝e byç przyklejana ani poddawana obróbce przy 
u˝yciu materia∏ów zawierajàcych rozpuszczalniki.
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Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla specjalnych wymagaƒ wykraczajàcych poza ramy opisanego 
wy˝ej zastosowania, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝bà doradczà. Wià˝àce prawnie sà jedynie 
pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia Wykonawcy z do∏o˝enia staraƒ podczas stosowania produktu. W sytuacjach wàtpliwych nale˝y wykonaç powierzchni´ 
wzorcowà. Z chwilà wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swà wa˝noÊç.    21/08 BWA/BWI SF/Ku/KD/KK


