
Podłoża, na jakie można stosować zaprawę HYDROLIT ZH 65
- prefabrykaty betonowe i beton wylewany
- wylewki i zaprawy cementowe
- podkłady pod posadzki

Podłoża, na jakie NIE należy stosować zaprawy HYDROLIT 
ZH 65
- niestabilne i odkształcalne podłoża
- płyty gipsowo-kartonowe
- powłoki malarskie
- sklejki i płyty wiórowe

HYDROLIT ZH 65 Mineralna zaprawa hydroizolacyjna
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PRODUKT

ZASTOSOWANIE

NARZĘDZIA

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża

Przygotowanie produktu

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Mineralna zaprawa hydroizolacyjna

HYDROLIT ZH 65 PRODUCENT  
CHEMII BUDOWLANEJ  

I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Bardzo wysoka wodoszczelność przy cienkiej warstwie
Przepuszczalna dla pary wodnej
Odporna na UV
Mrozoodporna
Poprawia odporność powierzchni betonowych

Do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelnia-
nia nieodkształcalnych i niezasolonych podłoży mineralnych
Do ochrony konstrukcji betonowych
Do uszczelniania zbiorników na wodę, zbiorników na nieczy-
stości, oczyszczalni ścieków
Do uszczelniania cokołów oraz wewnętrznych i zewnętrz-
nych elementów budynków przed wodą i wilgocią
Nadaje się do kontaktu z wodą pitną

HYDROLIT ZH 65 to mineralna zaprawa hydroizolacyjna 
jednoskładnikowa, w kolorze szarym, na bazie cementów o 
wysokiej wytrzymałości, wyselekcjonowanych kruszyw drob-
noziarnistych i dodatków organicznych.

Pędzel, paca, agregat tynkarski.

HYDROLIT ZH 65 dostarczany jest w postaci proszku do 
wymieszania z wodą w odpowiedniej proporcji: 5,0-6,0 l 
chłodnej wody na 25 kg proszku. Do czystego pojemnika 
odmierzyć podaną ilość wody, wsypać zawartość worka i 
mieszać mieszadłem do uzyskania jednolitej konsystencji (w
zależności od sposobu nakładania), odpowiedniej do obróbki 
za pomocą pędzla, pacy lub odpowiedniego urządzenia 
natryskowego. Odstawić na 5 minut. Przed użyciem ponownie 

Podłoże powinno być suche, trwałe, nośne, porowate, wolne 
od zanieczyszczeń: kurzu, brudu, wykwitów solnych; wysezo-
nowane, nieuszkodzone i pozbawione luźnych, niezwiąza-
nych fragmentów.

wymieszać. Przygotowaną w ten sposób masę należy wyko-
rzystać w ciągu ok. 1 godzin, w zależności od warunków.
Aplikacja
Przy aplikacji pędzlem zalecane jest nałożenie 2-3 warstw 
produktu. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy upewnić 
się, że poprzednia warstwa jest wystarczająco sucha. Czas 
wysychania zależy od temperatury i chłonności podłoża 
Zwykle ma to miejsce po około 5 godzinach. Przy nakładaniu 
mechanicznym (standardowa maszyna tynkarska) przed 
aplikacją należy zwilżyć delikatnie podłoże wodą i nałożyć 
produkt w 2 warstwach, przy czym druga warstwa może być 
nakładana przy częściowym utwardzeniu pierwszej.

Do nakładania HYDROLITU ZH 65 przystępujemy po odpo-
wiednim przygotowaniu podłoża i całkowitym jego wyschnię-
ciu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i 
wysychania powinna się mieścić w zakresie od + 5 C do + 25 C 
a wilgotność względna powietrza powinna wynosić około 
65%. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza 
przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność 
powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg wiązania. Podczas
wysokiej temperatury i silnego nasłonecznienia można 
spryskać powierzchnię wodą w celu uniknięcia zbyt szybkiego 
odparowania wody z zaprawy. Absolutnie niedopuszczalne 
jest nakładanie zaprawy podczas opadów atmosferycznych 
(mżawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. Wszelka 
ingerencja w skład produktu i mieszanie go z wyrobami innych 
producentów nie jest dopuszczalne. W przypadkach niedosto-
sowania się do powyższych wytycznych producent nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności.



Ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

HYDROLIT ZH 65 Mineralna zaprawa hydroizolacyjna

ZUŻYCIE 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Wodą, natychmiast po użyciu.

BEZPIECZEŃSTWO

PRZECHOWYWANIE

OPAKOWANIA
Worki wentylowane po 25 kg

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA
Produkt zgodny z EN 1504-2:2004

DALSZE INFORMACJE

 

Dziękowizna, 23.02.2018 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca.

Mineralna zaprawa hydroizolacyjna

HYDROLIT ZH 65 PRODUCENT  
CHEMII BUDOWLANEJ  

I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergicz-
ną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powo-
dować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności 
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W PRZYPADKU 
KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W 
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powie-
trze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwia-
jącej swobodne oddychanie. W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady/ wysypki. 
Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować 
jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświad-
czenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów 
konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym 
zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą 
ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie 
wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych 
informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodo-
wawcze.

Należy przechowywać w temperaturze od +5oC do +25oC w 
szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w 
suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania 
należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 12 
miesięcy od daty produkcji.


