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Wiąże w ciągu 4 minut, a po 15 minutach może być w pełni obciążona. 

ZAKRES STOSOWANIA 
Do montowania okien sklepowych, maszyn, gzymsów, poręczy schodowych i 
balustrad balkonowych, ogrodzeń i drzwi, centralnego ogrzewania, do szybkie-
go montażu instalacji sanitarnych i elektrycznych, do szybkich napraw prefa-
brykowanych bloczków betonowych, do tamowania przecieków wody. 

WŁAŚCIWOŚCI: 

•  Tamuje przecieki wody 

•  Bardzo szybkie wiązanie - średnio 4 min.  

•  Nie zawiera chlorków 

•  Wiąże również pod wodą  

•  Wysoka wytrzymałość początkowa 

 

Wygląd - Szary proszek  

Opakowania 

karton 5kg / 30kg (6x5 kg) w kartonach / 1080 kg (36x30 kg) / paleta 

worek 25kg (z wkładką foliową) / 1200 kg (48 x 25 kg) / paleta 

MAGAZYNOWANIE - 12 miesięcy od daty produkcji, jeżeli materiał jest prze-
chowywany w nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach w  suchych i 
chłodnych warunkach. Data produkcji jest wydrukowana na opakowaniu. 

 

DANE TECHNICZNE: 

Typ produktu 

 

Cementowa zaprawa modyfikowana polime-
rami 

Gęstość nasypowa proszku 1,41 kg/l EN 1015-6:1999/A1:2007 

Waga świeżej zaprawy 
2,0 kg/l EN 1015-6:1999/A1:2007 EN 1015-6:1999/A1:2007 

Waga związanej zaprawy 
1,8 kg/l EN 12190:2000 

Uziarnienie 
Dmax: 1 mm EN 12192-1:2002 

pH 
12,5 

Wytrzymałość na zginanie 
po 28 dniach 

5 MPa EN 1015-11:2001/A1:2007 

Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach 

30 MPa    EN 12190:2000 

Czas wiązania:  
początkowy: 2 minuty EN 196-3:2005 

 
końcowy: 4 minuty EN 196-3:2005 

Wytrzymałość na odrywanie 
od betonu 

1,5 MPa EN 1542:2000 

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA 

ZUŻYCIE – 2kg do wypełnienia 1l objętości 

PODŁOŻE: Powierzchnia musi być czysta, pozbawiona wszelkich zanieczysz-
czeń takich jak oleje, wosk, związki lateksowe, substancje pielęgnujące, pył i 
inne substancje. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – Wszystkie pęknięcia powinny mieć minimalną 
głębokość 2 cm. Należy wykonać nacięcia w kształcie kwadratu, najlepiej w 
kształcie jaskółczego ogona do powierzchni, na którą materiał będzie nakłada-
ny; należy unikać kształtu "V". Czyścić powierzchnię do momentu, gdy będzie 
wolna od wszelkich niezwiązanych cząstek materiału; należy zwilżyć po-
wierzchnię, jeżeli naprawiane miejsce nie jest przeciekiem wody . 

PROPORCJE MIESZANIA 

0,2 l wody na 1 kg suchej mieszanki; 1,1 l wody na 5 kg suchej mieszanki; 5,5 l 
wody na 25 kg suchej mieszanki 
 

MIESZANIE - Wymieszać tylko taką ilość zaprawy HIDROZAT, którą można 
nanieść w ciągu 2 minut; w przypadku przecieku wody należy wymieszać 
jedynie taką ilość materiału, którą można nałożyć rękoma. Do przygotowa-
nia zaprawy należy użyć plastikowego lub gumowego pojemnika, napełnić 
odpowiednią ilością zaprawy HIDROZAT, dodawać powoli wody aż do uzy-

skania konsystencji zaprawy cementowej. 1 kg zaprawy HIDROZAT wymaga 
ok. 0,2 l wody. 

NAKŁADANIE 

DO TAMOWANIA AKTYWNYCH PRZECIEKÓW 

Trzymać materiał w ręku lub na kielni do momentu wyczucia delikatnego 
ciepła lub do momentu rozpoczęcia wiązania, następnie docisnąć HIDROZAT 
mocno do otworu. Wywierać pełen nacisk, bez poruszania ręką lub kielnią. 
Nie należy zwalniać nacisku ręki bądź kielni zbyt szybko. Po zatrzymaniu ak-
tywnego przecieku, należy bezzwłocznie usunąć nadmierną ilość materiału i 
kontynuować do momentu wykończenia pęknięcia. W przypadku dużych 
ciśnień, w tunelach i piwnicach nie należy próbować tamować przecieku w 
jednym zabiegu. Wypełniać szczelinę stopniowo. Należy pozostawić szczeli-
nę otwartą w najniższym punkcie, aby zmniejszyć ciśnienie. Gdy HIDROZAT 
zwiąże, a przeciek zostanie zatamowany, można całkowicie wypełnić ubytki 
w powierzchni. 

DYLATACJE 

HIDROZAT jest produktem sztywnym (nie elastycznym). Po związaniu nie 
nadaje się do wypełniania lub zamykania dylatacji, z uwagi na to, że dylata-
cje są poddawane stałym ruchom. Niemniej jednak, używany jest do tamo-
wania przecieków wody w dylatacjach. Później, po wyschnięciu dylatacje 
wykańcza się materiałem elastycznym. 

KOTWIENIE ŚRUB LUB METALOWYCH PRĘTÓW W BETONIE LUB KAMIENIU 

Należy wywiercić otwór na tyle głęboki, aby odpowiednio zabezpieczył śru-
bę albo pręt, a także wystarczająco duży, żeby pozostało wokół przynajm-
niej po 10mm (średnica otworu większa o 20mm od średnicy kotwionego 
elementu). Następnie wypełnić otwór zaprawą HIDROZAT i ubić tak, aby 
całkowicie wypełniła otwór. Natychmiast należy wycentrować śrubę lub 
pręt nad otworem i wbić w świeżo nałożony HIDROZAT. Docisnąć mocno 
zaprawę HIDROZAT wokół śruby bądź pręta i utrzymywać w wilgoci przez 15 
minut. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI – Narzędzia należy czyścić od razu po zakończeniu 
pracy zanim zaprawa stwardnieje. Wyschnięte pozostałości materiału moż-
na usunąć tylko mechanicznie 

CZAS ZUŻYCIA - ok. 2 minuty 

OGRANICZENIA: 

Temperatura podłoża  +5°C min./ +25°C max. 

Temperatura powietrza  +5°C min./ +25°C max. 

Temperatura materiału  +5°C min./ +25°C max. 

Optymalny przedział temperatur dla aplikacji zaprawy HIDROZAT to od 
+15°C do +20°C. 

HIDROZAT wiąże w ciągu ok. 3 do 5 minut, w zależności od temperatury 
podłoża, wilgotności względnej powietrza oraz ilości dodanej wody, przy 
temperaturach podanych powyżej. 

W przypadku wysokich temperatur, gdy HIDROZAT wiąże bardzo szybko, 
należy zastosować zimną wodę, aby opóźnić czas wiązania, umożliwiając 
nanoszenie materiału. W ekstremalnych warunkach należy przechowywać 
produkt w cieniu i dodawać lód do wody zarobowej. 

Przy niskich temperaturach, należy używać ciepłej lub gorącej wody do 
przygotowania mieszanki. W ekstremalnie niskiej temperaturze, tj. blisko 
0°C, należy podgrzewać materiał i używać gorącej wody. 

Zabezpieczyć świeżo nałożony materiał przed przemarzaniem, deszczem 
oraz innymi warunkami atmosferycznymi. Materiał nie powinien być stoso-
wany jeżeli temperatura powierzchni, powietrza lub materiału wynosi          
< 5oC. 

Zalecenie: pozostałości niezwiązanego materiału muszą być zabezpieczone 
zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. 
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Źródło informacji: wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej karcie 
produktu zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne dane mogą 
być różne w zależności od warunków pracy. 

Lokalne ograniczenia: w związku z lokalnymi zaleceniami nakładanie produktu 
może być inne w różnych krajach. W celu wyjaśnienia właściwych instrukcji 
stosowania należy uzyskać specyfikację techniczną obowiązującą w danym 
kraju. 

Produkt drażniący. Zawiera cement. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi 
oddechowe. Kontakt ze skórą może powodować nadwrażliwość. W przypadku 
kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć dużą ilością wody. 
Chronić przed dziećmi. Więcej informacji na temat magazynowania i stosowa-
nia produktu można znaleźć w karcie bezpieczeństwa zawierającej dane doty-
czące środków bezpieczeństwa, dane toksykologiczne i ekologiczne. 

PODSTAWA PRAWNA  

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezento-

wane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień ich sporządze-

nia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one 

wyłącznie charakter instrukcji przy założeniu ścisłego stosowania się do 

zaleceń FORMATIQ w zakresie zastosowania produktów, postępowania z 

produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transpor-

tu. Dane techniczne zawarte w niniejsze karcie technicznej bazują na próbach 

i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze 

względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które produ-

cent nie ma wpływu.  Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą 

charakterystyki towaru, kartą techniczną w tym informacjami dotyczącymi 

identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania 

produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami.  W przypadku 

niewłaściwego używania, transportowania przechowywania produktów, w 

szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami wyłącza się jakąkolwiek 

odpowiedzialność FORMATIQ, w tym także za zgodność właściwości produk-

tów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie 

technicznej, innych informacjach FORMATIQ, odpowiedzialność za wszelkie 

szkody. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. FORMATIQ 

dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki na żądanie Użytkownika. 

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty ważność tracą karty wcześniejsze. 

 


