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1. OPIS PRODUKTU

Masa klejowa i ochrona przed wilgocią.

2. ZASTOSOWANIE

Przyklejanie cokołowych płyt termoizolacyjnych. Mine-
ralna ochrona przed wilgocią, która może być pokrywa-
na powłoką malarską.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Odporny na działanie wody, alkaliów i mrozu.

Parametry produktu:
Baza spoiwa:  dyspersja żywicy  
  syntetycznej / cement
Ciężar właściwy:  ok. 1,2 g/cm3

Dyfuzyjnie równoważna 
grubość warstwy 
powietrza dla gr. 2 mm:  Sd: ok. 2,7 m
  zg. z PN EN ISO 7783-2

Absorpcja kapilarna:  W: ok. 0,02 kg/(m2h1/2)
  zg. z PN-EN 1062-3

Przepuszczalność wody:   odpowiada klasie III, niski
  zg. z PN-EN 1062-3

 
Kolor:
Szary kolor cementu (po wymieszaniu).

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
Wymagane jest wcześniejsze wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowej.
Podłoża bitumiczne muszą być wyschnięte, związane  
i utwardzone. 
Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste i wolne od 
zatłuszczeń i kurzu. W przypadku występowania wcze-
śniej nałożonych powłok, należy dokładnie sprawdzić 
ich kompatybilność z masą KEIM Indulastic-P.
Nie stosować na samoprzylepne taśmy na zimno z two-
rzywa sztucznego (ksk).

Proporcje składników:
1:1 części wagowych Indulastic-P rozmieszać z cemen-
tem portlandzkim CEM l 32,5 za pomocą mieszadła 
elektrycznego aż do uzyskania homogenicznej masy.

Dla uzyskania większej stabilności można zwiększyć 
proporcje do 1:1,3 cementu.
Przy zastosowaniu jako ochrona przed wilgocią - dodać 
wody w ilości max. 5% w stosunku do gotowej miesza-
niny (z cementem).
Należy przygotowywać taką ilość materiału, jaka zosta-
nie zużyta w ciągu 2-3 godzin.

Stosowanie:
Jako masa klejowa poniżej poziomu gruntu
Przygotowaną masę Indulastic-P nakładać na płytę ter-
moizolacyjną w 6 miejscach.

Jako masa klejowa w obszarze cokołu
Przygotowaną masę Indulastic-P nakładać na płytę ter-
moizolacyjną metodą obwodowo-punktową (metodą 
„ramki i placków”). Zapewnić min. 40% powierzchni 
przyklejenia.

Jako warstwa zbrojeniowa
Przygotowaną masę Indulastic-P należy nakładać równo-
miernie na przyklejone płyty termoizolacyjne. Następnie 
w masie klejowej zatopić matę KEIM Glasfaser-Gitter-
matte; pasmo maty powinno zachodzić na ok. 10 cm. 
Matę pokryć masą klejową nakładając metodą mokre 
na mokre. Matę Glasfaser-Gittermatte zatopić centralnie 
lub na 1/3 grubości warstwy, licząc od wierzchu. Gru-
bość warstwy zbrojeniowej powinna wynosić 3-4 mm.

Jako ochrona przed wilgocią
Gotową masę Indulastic-P z cementem rozcieńczyć 
maks. 5 % wody (w stosunku do gotowej mieszaniny)  
i nakładać pędzlem lub szczotką w jednej lub w dwóch 
warstwach. W obszarze styku z ziemią KEIM Indulastic-P 
jest stosowany jako ochrona przed wilgocią. Poniżej 
powierzchni terenu warstwa Indulastic-P musi być po-
łączona z izolacją przeciwwilgociową (musi zachodzić 
na izolację).
Powyżej powierzchni terenu KEIM Indulastic-P nakła-
dać na tynk zewnętrzny pasem o szerokości (wysokości)  
50 mm ponad poziom gruntu. Następnie można po-
krywać go farbami KEIM Soldalit lub KEIM Granital. 
Powłoka przeciwwilgociowa zapobiega wzrostowi wil-
goci kapilarnej w warstwach tynku i zbrojenia. Poniżej 
poziomu gruntu powinna być dodatkowo stosowana 
folia kubełkowa w celu ochrony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.
Przy zastosowaniu jako ochrona przed wilgocią, przy 
późniejszym montażu parapetów metalowych, wymaga-
ne jest nałożenie co najmniej dwóch warstw lub ewen-
tualnie jednej warstwy, ale w postaci gęstej szpachlówki.
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Warunki/temperatura nanoszenia:
Temperatura powietrza i podłoża podczas nanoszenia  
i schnięcia powyżej +5° C. Nie nanosić przy bezpośred-
nim nasłonecznieniu i na podłoża silnie nasłonecznio-
ne. Chronić odpowiednio podczas nanoszenia przed 
wiatrem i deszczem.

Odstępy czasowe:
Przed nałożeniem powłoki malarskiej odczekać min.  
3 dni w zależności od temperatury i względnej wilgot-
ności powietrza.

Zużycie:
Jako masa klejowa 
lub osadzanie maty: ok. 4 kg/m2 rozrobionej   
   masy (ok. 2 kg Indulastic-P  
   i ok. 2 kg cementu) 
Ochrona przed wilgocią: ok. 1,0 kg/m2 rozrobionej  
   masy (ok. 0,5 kg Indulastic-P  
   i ok. 0,5 kg cementu)

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.

Uwaga:
KEIM Indulastic-P po stężeniu nie może być rozcieńczany 
wodą ani mieszany ze świeżą porcją materiału. Przed 
nałożeniem KEIM Indulastic-P jako dodatkowej ochro-
ny przed wilgocią na powłokę KEIM Porosan-Dichtun-
gsschlämme należy zachować odstęp 5 dni okresu wią-
zania.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 18 kg.

6. SKŁADOWANIE

W oryginalnie zamkniętych pojemnikach min. 12 mie-
sięcy, w chłodnych pomieszczeniach. Unikać nasłonecz-
nienia.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do 
powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW20

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do pokrycia, 
w szczególności szkło, ceramikę, kamień naturalny, itp. 
odpowiednio chronić.  
Chronić oczy i skórę przed odpryskami. Przechowywać 
w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, 
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.  
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatno-
ści naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy 
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące 
polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
ważnia poprzednie.
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