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WIM РІДКА ПЛІВКА 
 
Еластична, гідроізоляційна рідка плівка для захисту основи від дії вологи і води  
 
ВЛАСТИВОСТІ: Однокомпонентна маса, готова до вживання, з тиксотропними властивостями. 
Не містить розчинників, а після висихання утворює високоеластичний, водонепроникний і 
безшовний ізоляційний шар. Має високу адгезію до мінеральної основи і утворює покриття, на 
якe можна укладати плитку, використовуючи еластичні клейові суміші WIMFLEX. Екологічна, не 
містить жодих шкідливих речовин. Відрізняється простотою накладання. 
 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ: при температурі + 23C і вологості повітря 50 %  
Склад Дисперсія полімерів з покращуючими добавками. 
Консистенція Напіврідка 
Питома вага: Прибл. 1,4 кг/дм
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Робоча температура  Від +5°C до +25°C 
Витрата: 
- на основі з великою поглинальністю 
- на основі з малою поглинальністю  

 
1,2 кг/м
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0,7 кг/м
2 

Кількість шарів матеріалу 2 
Технологічна перерва між 
нанесенням шарів 

 
Прибл. 3 год.  

Час висихання шару Прибл. 3 год. при 23°C 
Адгезія Не менше 1,5 МПа 
Можливість ходіння Через 10 – 12 год. 
Можливість приклеювання плитки Після повного висихання (прибл. через 24 год.)  
Спосіб накладання Валиком, пензлем 
Чистка інструментів  Водою (поки не стужавіє) 

Складування 
В закритій упаковці протягом 12 місяців від дати 
виготовлення 
Продукт слід захищати від морозу. 

Увага 
Якщо температура відрізняється від вказаної, час 
висихання може змінитись. 

     
                                                 
 
ЗАСТОСУВАННЯ: Для ізоляції від вологи поверхні, на яку укладається керамічна плитка, 
в приміщеннях з підвищеною дією вологи. Рекомендується для застосування там, де вимагається 
високий рівень водонепроникності або присутня висока вологість (напр. в душових кабінах, 
ванних кімнатах, туалетах, пральнях, кухнях і т. п.). Гідроізоляція може застосовуватись для стін 
з гіпсокартонних листів, стін з штукатуркою, стін з газобетонних блоків, для старого облицювання 
з кераміки і каменю. Придатна для «теплих підлог». 
 
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: Основа повинна бути твердою, міцною, «дозрілою», чистою, сухою, без 
пилу і жирових забруднень. Гіпсову штукатурку, гіпсокартонні або гіпсоволокнисті плити 
необхідно попередньо заґрунтувати ҐРУНТУВАЛЬНИМ ЗАСОБОМ. Якщо основа є низької якості 
або недостатньо стабільна, необхідно її зміцнити шляхом нанесення ПРЕПАРАТУ ДЛЯ 
ЗМІЦНЕННЯ І ҐРУНТУВАННЯ. Можливі раковини в основі слід заповнити, найкраще розчином 
WIM ВИРІВНЮВАЛЬНА СУМІШ. На гладку основу з деревини і старе керамічне облицювання 
слід нанести проміжне контактне покриття. Ущільнення розширювальних швів або інших рухомих 
з'єднань між стіною і підлогою, а також кутів виконуються за допомогою ущільнювальної стрічки і 
ущільнювальних кутників, які слід приклеїти до основи, використовуючи «рідку плівку». Стічні 
решітки, прохідні отвори для труб і патрубки для приєднання змішувачів повинні мати 
ущільнювальні манжети, втоплені в плівку. Щоб отримати більш детальну інформацію, просимо 
контактуватись з відділом технічних консультацій. 
 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: Старанно перемішати масу в упаковці. За допомогою малярного 
валика нанести перший шар маси, сильно втискаючи її в основу. Другий шар можна нанести після 
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повного висихання попереднього шару, тобто через 3 – 4 год.  Кожний шар повинен висохнути по 
всій поверхні. В випадку підлоги з великим водним навантаженням і, якщо передбачається 
підвищена інтенсивність пішохідного або транспортного руху, необхідно нанести третій 
ізолювальний шар, але не раніше, ніж через 12 год. після виконання попереднього шару. Область 
посередині стрічки в розширювальному шві не покривати «рідкою стрічкою». Для укладання 
плиток на покритті, виконаному з WIM РІДКА ПЛІВКА, слід застосовувати лише еластичні клейові 
суміші.  
 
СКЛАДУВАННЯ: Час складування в сухих, захищених від морозу складських приміщеннях, 
в оригінальній герметично закритій упаковці – не менше 12 місяців від дати виготовлення. 
 
УПАКОВКА: Продукт поставляється в відерцях по 3,6 і 5 кг. 
 
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ: 
Тримати в недоступному для дітей місці. Носити відповідний захисний одяг і захисні рукавиці. 
Роботи виконувати згідно принципів будівельної майстерності, інструкції виробника, стандартів 
і відповідних правил техніки безпеки і гігієни праці. 

 
 

 
 
 


