
Hydroizolacja budowli

Uszczelnianie do -5°C

IMBERAL®  

2K Winter 26B
Gubowarstwowa
hydroizolacja bitumi- 
czna modyfikowana
tworzywem sztucznym



   wewnątrz i na zewnątrz 
 budowli

   ściany zewnętrzne piwnic 
 balkony, tarasy 

   klej do płyt termoizolacyj- 
 nych, zabezpieczających  
 i drenażowych

możliwość stosowania w miesiącach zimowych,
co zapewnia szczególnie korzystny rozkład 
prac budowlanych

może być stosowany w temperaturze
do -5°C

może być składowany w temperaturze
do -5°C

wysokie bezpieczeństwo transportu
w niskich temperaturach

szybkie utwardzanie również w niskich
temperaturach

   renowacja podłoży bitu- 
 micznych

   ściany i mury oporowe

   garaże podziemne

   piwnice budynków 
 mieszkalno-usługowych

zwarte, czyste, wolne od lodu i mocne podłoże murowane,  
betonowe itp.

warstwa podkładowa z IMBERAL® Aquarol Winter 16D  
– specjalnego materiału gruntującego do opatentowanych  
uszczelnień budowli

1. warstwa IMBERAL® 2K Winter 26B

zatopiona wkładka wzmacniająca IMBERAL® VE 89V (konieczne  
w przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej i/lub małoformatowych 
cegieł i bloczków)

2. warstwa IMBERAL® 2K Winter 26B.

Obszary stosowania

Jesienny i zimowy program uszczelniania budowli

Korzyści z zastosowania 
systemu wysokiej jakości produktów



Sposób wykonania

Ważne wskazówki
   Materiał bardzo dobrze nadaje się  

 do stosowania również w tempera- 
 turze do -5°C.

   Nie należy go stosować przy 
 bezpośrednim nasłonecznieniu.

   Przy przejściach w obszarze spię- 
 trzonej wody przesiąkowe, wody  
 pod ciśnieniem należy stosować  
 skręcane połączenia kołnierzowe  
 (stałe i rozbieralne).

Podłoże dokładnie oczyścić i usunąć z niego  
złuszczone i luźne warstwy, śnieg.

Wymieszać IMBERAL® 2K Winter 26B  
przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mie- 
szadłem.

Zagruntować podłoże materiałem IMBERAL® 

Aquarol Winter 16D.

Gotowe i pewne uszczelnienie materiałem 
IMBERAL® 2K Winter 26 B.

Materiałem INTRASIT® FSM Winter 56Z wyko-
nać wyoblenie na styku powierzchni pionowej 
i poziomej o promieniu ok. 5 cm. Tym samym 
materiałem wypełnić wyłomy w murze i spoiny  
z brakującym wypełnieniem (> 5 mm).

Wykonać szpachlowanie drapane materiałem 
IMBERAL® 2K Winter 26B w celu zamknięcia 
otwartych, profilowanych powierzchni i porów 
w betonie.
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• Lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich

Tradycyjne uszczelnienia bitumiczne do +5°C

IMBERAL® 2K Winter 26B do -5°C

<< +20 ˚ C+ 5 ˚C 0 ˚C -5 ˚C
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