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Wellness to znacznie więcej, niż tylko lecznicze czy relaksacyjne zabiegi. To filozofia życia, której celem jest osiągnięcie 
dobrego samopoczucia i zwiększanie potencjału osoby poprzez osiągnięcie harmonii pomiędzy ciałem, umysłem i duchem. 
Zastosowanie tego typu podejścia zapewni dobre samopoczucie każdego dnia. Miejscem, w którym możemy to wszystko 
osiągnąć jest SPA. Dostępne w nim zabiegi przynoszą ulgę zmęczonemu ciału, koją zmysły oraz dbają o kondycję umysłu. 
Współczesne SPA to nie tylko miejsce, (sale do masażu i wypoczynku, sauny mokre i suche, natryski, jakuzzi, baseny  
z gorącą i zimną wodą, pomieszczenia do ćwiczeń), to po prostu oazy relaksu które dzięki specjalnym rytuałom, masażom  
i wodnym terapiom zapewniają przyjemne przeżycia. Stają się centrami i odpoczynku, które muszą spełnić najwyższe 
wymogi pod względem estetyki i dobrego wyglądu. Zastosowanie znajdują tam różnego rodzaju materiały wykończeniowe 
(płytki metalizowane, mozaiki szklane, metale i drewno), których zróznicowanie pod względem wybarwienia, układu oraz 
wielkości, pozwalają podkreślić wybrane aspekty i detale wnętrza. Taki styl życia wyznacza nowe standardy, standardy 
otwartej przestrzeni (zastosowanie brodzika zlicowanego z podłogą – Brodzik posadzkowy WIM Platte „walk in”), doboru 
kształtu (prosty, okrągły, półokrągły – Płyty budowlane WIM Platte) w łazience. Łazienka jest więc miejscem, które „scala” 
nasz cały dzień. To do niej kierujemy kroki z początkiem dnia i do niej udajemy się na jego zakończenie. Powinna emanować 
ciepłem, przytulnością i zajmować szczególne miejsce w naszej świadomości. By sprostać tym oczekiwaniom, w dobie 
ograniczonej przestrzeni, powinniśmy skupić się w sposób szczególny na odpowiednim doborze elementów aranżacji  
i wyposażenia wnętrz.

Nowoczesna Łazienka – Home Spa & Wellness



HOME SPA & Wellness ................................................................................................................................................................ 3

Regały i półki ............................................................................................................................................................................... 23

Baseny ............................................................................................................................................................................................ 55

Kabiny prysznicowe ................................................................................................................................................................... 35

Brodzik posadzkowy WIM Platte „walk in” .......................................................................................................................... 39

Odpływ posadzkowy ................................................................................................................................................................. 49

Blaty pod umywalkę ................................................................................................................................................................... 19

Płyta budowlana WIM PLATTE .................................................................................................................................................7

Obudowy wanien ........................................................................................................................................................................ 27

Siedziska i leżanki łazienkowe ................................................................................................................................................ 31



Płyta budowlana WIM Platte. Co to jest?

Jest to wielofunkcyjny i nowoczesny wyrób – lekki, czysty, łatwy do transportu oraz prosty i szybki w obróbce. Dzięki niej mamy 
dużą dowolność w zakresie aranżacji indywidualnych, zarówno małych jak i wielkich przestrzeni. Możemy projektować z niej 
nie tylko posadzki (odznacza się dużą wytrzymałością na obciążenia) ale i również całe pomieszczenia (duża sztywność wy-
konywanej konstrukcji). Blaty pod umywalkę, regały, półki, siedziska, leżanki łazienkowe, obudowy wanien, kabiny prysznicowe 
(narożne, półokrągłe i ślimakowe), wszystko to na wymiar, według własnego gustu lub kreatywności projektanta. 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-9012/2012

Maksymalna swoboda w zakresie aranżacji przestrzeni





Do czego służy?
Przeznaczona jest do wyrównywania i zabudowywania powierzchni ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz konstruowania różnego rodzaju elementów 
nośnych pod płytki ceramiczne, szczególnie w obszarach narażonych na działanie wody oraz wilgoci.

Szczegółowe przeznaczenie:
– do wyrównywania powierzchni ścian,
– do wykonywania suchej zabudowy, całkowicie zastępując karton gips w łazience,
– do stosowania w miejscach narażonych na intensywne działanie wilgoci i skroplonej wody tj. w łazienkach, kabinach prysznicowych, w łaźniach parowych,
– do obudowy urządzeń sanitarnych (wanien, brodzików, podtynkowych systemów instalacyjnych itp.),
– do obudowy rur i pionów wodno-kanalizacyjnych,
– materiał do konstruowania blatów pod umywalki, półek, stopni, siedzisk i innych elementów stanowiących jednocześnie wyposażenie pomieszczeń,
– jako bezpośrednie podłoże pod okładziny z płytek ceramicznych, mozaiki, tynki strukturalne lub powłoki malarskie,
– do wznoszenia ścian i ścianek działowych,
– do tworzenia krzywizn, łuków, elementów półokrągłych  i wklęsłych.

Składa się:
Z rdzenia z polistyrenu ekstrudowanego (w skrócie nazywanego XPS) zgodnego z normą PN-EN 13164:2010, zbrojonego obustronnie siatką z włókna szklanego i pokrytego 
specjalną zaprawą cementową, modyfikowaną żywicami syntetycznymi. 

XPS 
Użyty do produkcji Płyty budowlanej WIM Platte, jest traktowany, jako materiał  nie zawierający substancji niebezpiecznych dla ludzi  i środowiska w myśl ustawy  
EU Regulation 1907/2006/EC i dlatego nie wymaga pre-rejestracji lub rejestracji w Systemie REACH.

Przyjazne dla środowiska
W procesie ekstrudowania polistyrenu powstaje materiał o jednorodnej strukturze złożonej z małych, zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Nie za-
wiera wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) i spełniaja wymogi zarówno Rozporządzenia (WE) NR 2037/2000 Parlamentu Europejskiego I Rady (z dnia 
1 października 2000 r.) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, jak i Dyrektywy 2002/91/CE dotyczącej sprawności energetycznej budynków.  
W dobie wysokich wymagań towarzyszących współczesnym przedsięwzięciom inżynieryjnym i budowlanym, płyty z ekstrudowanego polistyrenu gwarantują ich spełnienie 
dzięki swym właściwościom użytkowym i wytrzymałości przez cały okres eksploatacji konstrukcji. 

Maksymalna swoboda w zakresie aranżacji przestrzeni



Płyty budowlane WIM Platte są:
– całkowicie obojętne, nieszkodliwe dla zdrowia,
– materiałem ekologicznym, nie zanieczyszczają powietrza, gleby i wody,
– samogasnące, nie zapalają się od iskry ani papierosa, nie powodują rozprzestrzeniania się ognia  (wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010),
– odporne na działanie wilgoci, – odporne na zagrzybianie,
– mrozoodporne i wodoodporne,
– wyjątkowo lekkie.

Płyty budowlane WIM Platte posiadają:
– doskonałe i niezmienne właściwości izolacyjne, przewodność cieplna PN-EN 13164 – 0,033 W/(m-K),
– zerową kapilarność,
– dużą i długotrwałą wytrzymałość na ściskanie,
– dużą wartość modułu sprężystości (norma PN-EN 826 – 10.000 kPa),
– Duża odporność na dyfuzję pary wodnej (norma PN–EN12086 – 100). 

WŁAŚCIWOŚCI NORMA JEDNOSTKA PŁYTA BUDOWLANA WIM PLATTE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła – λD λD        λD
λ wartość projektowa zgodnie z Z-23.15-1476 DIN 4108-4 W/(m·K) 0,03

d = 6 mm PN-EN 13164 W/(m·K)  0.029

d = 12 mm PN-EN 13164 W/(m·K)  0.029

d = 20 mm PN-EN 13164 W/(m·K)  0.029

d = 30 mm PN-EN 13164 W/(m·K) 0.029

d = 50 mm PN-EN 13164 W/(m·K)  0.029

Gęstość pozorna rdzenia, kg/m³ PN-EN 1602:1999 ≥ 36

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu lub wytrzymałość na ściskanie PN-EN 826 N/mm² 0,3

Moduł sprężystości – E PN-EN 826 N/mm²
12 (dla grubości 6, 12, 20, 30 mm)

15 (dla grubości 50 mm)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, MPa: PN-EN 1607:1999

– po 28 dniach w warunkach laboratoryjnych ≥ 0,40 

– po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 21 dniach w wodzie ≥ 0,40

– po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 14 dniach w temp. +70°C ≥ 0,40

– po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych, 21 dniach w wodzie, a następnie po 25 cyklach zamrażania i rozmrażania w wodzie ≥ 0,14

Odporność na przenikanie pary wodnej – µ (współczynnki oporu dyfuzyjnego) PN-EN 12086 – 100

Nasiąkliwość poprzez długotrwałe zanurzenie w wodzie, oznaczenie EN: WL(T)i
PN-EN 13164 Poziom –

PN-EN 12087 Vol. – % ≤ 1,5

Nasiąkliwość poprzez długotrwałą dyfuzję
PN-EN 13164 Poziom –

Oznaczenie EN: WD(V)i

dN = 50 mm PN-EN 12088 Vol. – % –

Kapilarność 0

Zakres temperatuty stosowania ºC -50 / +75

Współczynnik rozszerzalności liniowej mm/(m·K) 0.07

Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-1 Euroklasa E

Wymiary 
PN-EN 822 mm

600 x 1200

Długość x Szerokość 600 x 2500

Grubość  – dN PN-EN 823 mm 6, 12, (20), (30), (50)

Odchyłki wymiarów (mm):
– długość
– szerokość
– grubość

PN-EN 822:1998 ± 10
± 8

0/+3

Odchyłka od płaskości, mm/m PN-EN 825:1998 ≤ 14

Odchyłka od prostokątności, mm/m PN-EN 824:1998 ≤ 5

Ukształtowanie krawędzi Prosta

Powierzchnia Szorstka

Wygląd zewnętrzny
Płyty barwy niebieskiej, obustronnie wykończone warstwą zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego; brak uszkodzeń mecha-
nicznych powierzchni i krawędzi płyt; powierzchnie boczne płyt proste; w przypadku płyty brodzikowej z fabrycznie umieszczonym 
odpływem – dolna powierzchnia płyty gładka, górna powierzchnia ze spadkiem w kierunku odpływu.

Dane techniczne Płyty budowlanej WIM Platte

Grubość (mm)
Płyta Budowlana WIM Platte Nacinana Płyta Budowlana WIM Platte

Wymiar (mm) Ilość Punktów PZP Wymiar (mm) Ilość Punktów PZP Wymiar (mm) Ilość Punktów PZP Wymiar (mm) Ilość Punktów PZP

6 600 x 1200 8 600 x 2500 17 — — — —

12 600 x 1200 10 600 x 2500 21 — — — —

20 600 x 1200 12 600 x 2500 25 600 x 1200 12 600 x 2500 25

30 600 x 1200 14 600 x 2500 29 600 x 1200 14 600 x 2500 29

50 600 x 1200 16 600 x 2500 33 600 x 1200 16 600 x 2500 33

Płyta budowlana WIM Platte posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-9012/2012



Przed rozpoczęciem prac dokładnie oczyszczamy i gruntujemy (np. WIM Środek Gruntujący lub WIM Środek Wzmacniająco–Gruntujący).

Wszelkie ubytki i nierówności powierzchni ścian wyrównujemy Zaprawą Wyrównującą WIM.

Na tak przygotowane podłoże nanosimy zaprawę klejową (typu WIM Flex) za pomocą pacy zębatej (fot. 1).

Dociskamy płyty do warstwy kleju, tak by na całej powierzchni płyta miała z nim kontakt (fot. 2 i 3).

Ustawiamy płytę w pionie i poziomie za pomocą poziomicy (fot. 4).

W celu uzyskania większej sztywności i dodatkowego uszczelnienia, mające stykać się ze sobą czoła płyt możemy dodatkowo zespolić ze sobą 
klejo–uszczelniaczem poliuretanowym (fot. 5).

Łączenia płyt szpachlujemy zaprawą klejową, a następnie uszczelniamy taśmą uszczelniającą WIM FLEXBAND (fot. 6) (szczególnie ważne 
w miejscach gdzie może występować wilgoć).

Montaż płyty metodą cało powierzchniową na zaprawę klejową.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Stosujemy:
– gdy na starych ścianach nie da się położyć płytek,
– do niwelowania różnić poziomów,
– gdy mamy nierówne podłoże,
– do remontów i odnawiania starych łazienek.

Technologia wykonania prac:
1 2 3

4 5 6

UWAGA: Do klejenia metodą punktową z kołkowaniem można stosować płyty o grubościach 12, 20, 30 i 50 mm.
Szczegółowe informacje na temat stosowania produktów chemii budowlanej WIM znajdziesz na naszym kanale You Tube 
pod adresem – www.youtube.com/user/WIMspzoo



W celu zapewnienia odpowiedniego zamocowania płyty należy użyć 5 kołków/m² w odstępach pionowych 
co 575 mm wzdłuż osi podłużnej płyty od dołu do góry, z przesunięciem 100 mm w stosunku do krawędzi płyty.
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Na płycie budowlanej zaznaczamy punkty umieszczenia porcji zaprawy klejowej  . 

Przebijamy płytę na wylot wiertłem lub wkrętakiem (fot. 2).

W oznaczonych miejscach nakładamy odpowiednią porcję zaprawy klejowej na tzw. „placki” (fot. 3).

W celu uzyskania większej sztywności i dodatkowego uszczelnienia, mające stykać się ze sobą czoła płyt możemy dodatkowo zespolić ze sobą
za pomocą klejo-uszczelniacza poliuretanowego.

Przykładamy płytę do ściany, dociskamy do powierzchni, wyrównujemy, następnie ustawiamy w pionie i poziomie za pomocą poziomicy (fot. 4).

Po utwardzeniu zaprawy klejowej wiercimy otwory pod kołki.

Kołkowanie rozpoczynamy po związaniu zaprawy, w wykonanym wcześniej otworze w ścianie (przewierconym przez płytę i warstwę związanej zaprawy).

W powstałe otwory wprowadzamy elementy kotwiące, a następnie dobijamy je młotkiem (fot. 8).
 
Łączenia płyt szpachlujemy zaprawą klejową, a następnie uszczelniamy taśmą uszczelniającą WIM FLEXBAND 
(szczególnie ważne w miejscach gdzie może występować wilgoć) (fot. 9).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Stosujemy:
- gdy mamy nierówne podłoże,
- gdy odchylenie od pionu jest większe niż 10 mm, 
- w przypadku braku nośności podłoża dla cementowej zaprawy klejowej.

Technologia wykonania prac:

UWAGA: Do klejenia metodą punktową z kołkowaniem można stosować płyty o grubościach 30 i 50 mm.

Montaż płyty metodą punktową z zastosowaniem kołkowania.

Odpowiednie mocowanie płyt budowlanych

1 2 3

4 5 6

Szczegółowe informacje na temat stosowania produktów chemii budowlanej WIM znajdziesz na naszym kanale You Tube 
pod adresem – www.youtube.com/user/WIMspzoo



Płyta budowlana WIM Platte jest wyjątkowo łatwa w obróbce, dzięki czemu można w prosty sposób wykonać dowolny kształt 
blatu pod umywalkę – z dodatkową półką regałową lub bez, do umywalek wpuszczanych w blat, jak i nablatowych. Oprócz funkcji 
czysto praktycznych, elementy te odgrywają istotną rolę w kształtowaniu harmonijnego i estetycznego charakteru otoczenia. 
Pozwalają na połączenie pięknego wzornictwa z kreatywnym wnętrzem łazienki.  

Blaty pod umywalkę



PRZYKŁADOWE  WYMIARY

Szerokość: Wysokość:  Głębokość: Grubość płyty:

1200 mm 850 mm  600 mm 50 mm

Wymierzamy i docinamy z płyty budowlanej elementy do zabudowy.

Elementy sklejamy ze sobą używając klejo-uszczelniacza poliuretanowego lub hybrydowego 
(technologie MS Polimer lub SMX).

Podczas łączenia płyt, w celu ustabilizowania konstrukcji oraz do czasu utwardze-
nia spoiwa, łączone elementy dodatkowo skręcamy ze sobą specjalnymi wkrętami  
o wysokim gwincie i długim skoku (np. wkręty do drewna).

W celu zapobieżenia przebiciom płyty przez wkręty, możemy zaopatrzyć je w specjalne ta-
lerzyki  lub podkładki zwiększające płaszczyznę kontaktu.

Mocując elementy prostopadle do ściany lub innych elementów bez możliwości podejścia 
z drugiej strony, oprócz montażu na spoiwie poliuretanowym, stosujemy także metalowe 
kątowniki stabilizujące.

Wymierzamy i docinamy z płyty budowlanej element do zamontowania w ścianie 
(płyta budowlana  grubości 50 mm).

Co 250 – 300 mm (w zależności od przewidywanych obciążeń) nawiercamy otwory 
w ścianie i w płycie.

Otwory (zewnętrzne czoło płyty) powiększamy o Ø 25 podkładki i grubość nakrętki. 

Nawiercone otwory oczyszczamy z pyłu za pomocą sprężonego powietrza, szczotki 
lub odkurzacza.

Następnie w otwory w ścianie wstrzykujemy żywicę (dostępne na rynku kotwy chemiczne) 
mniej więcej do 2/3 objętości i osadzamy oraz regulujemy pręty (gwintowane min Ø 12).

Po utwardzeniu żywicy i „zaschnięciu” prętów w ścianie, do otworów w płycie 
aplikujemy klejo–uszczelniacz poliuretanowy (mniej więcej do 2/3 objętości).

Czoło płyty (miejsce w, którym płyta stykać będzie się ze ścianą) zespalamy ze sobą
klejo–uszczelniaczem poliuretanowym w celu dodatkowego wzmocnienia.

Całość konstrukcji stabilizujemy, dokręcając od czoła płyty nakrętką z podkładką.

Konstrukcja blatu podumywalkowego. Tworzenie blatu zamontowanego w ścianie.

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Płyty budowlane można przycinać i obrabiać za pomocą różnych narzędzi. 
Od noża, po piłkę ręczną, kończąc na wyrzynarce lub pile elektrycznej.

Niezbędne narzędzia i materiały:
- Płyta budowlana WIM Platte grubości 50 mm,
- nóż, piłka ręczna, wyrzynarka,
- klejo — uszczelniacz poliuretanowy, 
- wkręty do drewna i talerzyki.

PRZYKŁADOWE  WYMIARY

Szerokość:  Głębokość: Grubość płyty:

1200 mm  400 mm 50 mm

2K

2K

2K

2K

Technologia wykonania prac:

Technologia wykonania prac:



Płyty budowlane WIM Platte mogą być stosowane jako materiał do konstruowania różnego rodzaju półek  
i wnęk. Duża wytrzymałość i sztywność wykonanych z płyty budowlanej konstrukcji wraz z odpowiednim sys-
temem mocującym sprawia, że stają się stabilne i odporne na nacisk. Pozwalają na nadzwyczaj komfortową  
i oryginalną aranżację łazienek.

Półki, regały i obudowy



Krótki czas budowy oraz postęp budowlany są szczególnie ważnym czynnikiem dla inwestorów. Stosując Płytę budowlaną WIM Platte jesteśmy w stanie  
w bardzo krótkim czasie wykonać regały, półki, różnego rodzaju obudowy np. rur kanalizacyjnych, kolumn, wanien (okrągłych, półokrągłych, prostokątnych). Zastępuje ona 
kłopotliwe w zastosowaniu płyty gipsowo–kartonowe i gipsowo–włókninowe w obszarach i pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i wody.

Regały

Obudowy szachtów instalacyjnych i tras kablowych

Wymierzamy i docinamy z płyty budowlanej elementy do zabudowy.

Elementy sklejamy ze sobą używając klejo–uszczelniacza poliuretanowego 
lub hybrydowego (technologie MS Polimer lub SMX).

Podczas łączenia płyt, w celu ustabilizowania konstrukcji oraz do czasu utwardzenia spoiwa, 
łączone elementy dodatkowo skręcamy ze sobą specjalnymi wkrętami o wysokim gwincie 
i długim skoku (np. wkręty do drewna).

W celu zapobieżenia przebiciom płyty przez wkręty możemy zaopatrzyć je w specjalne ta-
lerzyki lub podkładki zwiększające płaszczyznę kontaktu.

Mocując elementy prostopadle do ściany lub innych elementów bez możliwości podejścia 
z drugiej strony, oprócz montażu na spoiwie poliuretanowym, stosujemy także metalowe 
kątowniki stabilizujące.

Budowa półki wiszącej

1)

2)

3)

4)

5)

Płyty budowlane można przycinać i obrabiać za pomocą różnych narzędzi. 
Od noża, po piłkę ręczną, kończąc na wyrzynarce lub pile elektrycznej.

PRZYKŁADOWE WYMIARY:

Szerokość Wysokość Głębokość Grubość płyty

1000 mm 400 mm 300 mm 30 – 50 mm

Technologia wykonania prac:



Wanny narożne, w formie elips, okrągłe czy nawet sześciokątne – rynek oferuje szeroki wybór form. Wszystkie te 
kształty dzięki innowacyjnej Płycie budowlanej WIM Platte można zaaranżować indywidualnie i zgodnie ze swoimi 
oczekiwaniami.

Obudowy wanien



Przykładowe rozwiązania obudowy wanny

Wykonanie rewizji w obudowie wanny

Po stronie armatury lub odpływu wody wycinamy w płycie budowlanej otwór, który umożliwi w razie potrzeby dostęp do urządzeń (rys.1). Należy dokładnie dostosować 
lokalizację i rozmiar otworu do formatu użytej okładziny (rys.2). W wyciętym z płyty budowlanej elemencie montujemy magnes a w części stałej zabudowy umieszczamy 
płytkę metalową.

WANNA WANNA WANNA

rys. 1 rys. 2
magnes

płytka 
metalowa

Przed zabudową, wanna powinna być zamontowana według wskazań producenta.

Wymierzamy i docinamy z płyty budowlanej boczne i podłogowe paski montażowe.

Elementy te przyklejamy do ściany i posadzki za pomocą klejo-uszczelniacza po-
liuretanowego lub hybrydowego (technologie MS Polimer lub SMX).

Następnie dostosowujemy płyty do boków wanny (rozmierzamy, docinamy i przy-
mierzamy elementy maskujące).

Na górne krawędzie płyty oraz czoła pasków montażowych nakładamy klejo-
-uszczelniacz poliuretanowy

Okładamy wannę płytą budowlaną.

W celu dodatkowego wzmocnienia, ustabilizowania konstrukcji oraz do czasu 
utwardzenia spoiwa, łączone elementy dodatkowo skręcamy ze sobą specjalnymi 
wkrętami o wysokim gwincie i długim skoku (np. wkręty do drewna)

W celu zapobieżenia przebiciom płyty przez wkręty możemy zaopatrzyć w specjal-
ne talerzyki zwiększające płaszczyznę kontaktu.

Obudowa wanny

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Płyty budowlane można przycinać i obrabiać za pomocą różnych narzędzi. 
Od noża, po piłkę ręczną, kończąc na wyrzynarce lub pile elektrycznej.

Technologia wykonania prac:



Połączenie Nacinanej Płyty budowlanej WIM Platte ze standardową Płytą budowlaną WIM Platte, stwarza nowe 
możliwości aranżacji wnętrz. Pozwala na kreatywne wydzielenie miejsc relaksacyjnych, przestrzeni do siedzenia  
w domowych łazienkach, łaźniach parowych i obiektach użytkowych  SPA & WELLNESS, dostosowując je do każdego 
stylu wnętrza. Tym samym, elementy te nabierają charakteru sztuki użytkowej.

Siedziska i leżanki łazienkowe



Wymierzamy i docinamy z płyty budowlanej elementy do zabudowy.

Elementy sklejamy ze sobą używając klejo-uszczelniacza poliuretanowego 
lub hybrydowego (technologie MS Polimer lub SMX).

Podczas łączenia płyt, w celu ustabilizowania konstrukcji oraz do czasu utwardze-
nia spoiwa, łączone elementy dodatkowo skręcamy ze sobą specjalnymi wkrętami 
o wysokim gwincie i długim skoku (np. wkręty do drewna).

W celu zapobieżenia przebiciom płyty przez wkręty można zaopatrzyć je w spe-
cjalne talerzyki lub podkładki zwiększające płaszczyznę kontaktu.

Po utwardzeniu klejo-uszczelniacza możemy przystąpić do montażu wybranej 
okładziny ceramicznej.

Z płyty budowlanej grubości 30 mm wymierzamy i docinamy boczne i środkowe 
elementy stelażu.

Z nacinanej płyty budowlanej o grubości 30 mm wymierzamy i docinamy górny 
element siedziska (A).

Poszczególne części łaczymy ze sobą za pomocą klejo-uszczelniacza 
poliuretanowego lub hybrydowego (technologie MS Polimer lub SMX).

W celu dodatkowego wzmocnienia, ustabilizowania konstrukcji oraz do czasu 
utwardzenia spoiwa, łączone elementy dodatkowo skręcamy ze sobą specjalnymi 
wkrętami o wysokim gwincie i długim skoku (np. wkręty do drewna).

W celu zapobieżenia przebiciom płyty przez wkręty możemy zaopatrzyć je w spe-
cjalne talerzyki lub podkładki zwiększające płaszczyznę kontaktu.

Po utwardzeniu klejo-uszczelniacza możemy przystpić do montażu wybranej 
okładziny ceramicznej.

Budowa leżanki Budowa siedziska

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Niezbędne narzędzia i materiały:
– Płyta budowlana WIM Platte nacinana grubości 30 mm,
– Płyta budowlana WIM Platte grubości 50 mm,
– nóż, piłka ręczna lub wyrzynarka,
– klejo — uszczelniacz poliuretanowy.

Niezbędne narzędzia i materiały:
– Płyta budowlana WIM Platte nacinana grubości 30 mm,
– Płyta budowlana WIM Platte grubości 50 mm,
– nóż, piłka ręczna lub wyrzynarka,
– klejo — uszczelniacz poliuretanowy.

PRZYKŁADOWE WYMIARY:

Długość Szerokość  Wysokość Grubość płyty

1800 mm 600 mm  800 – 300 mm 30 – 50 mm

PRZYKŁADOWE WYMIARY:

Długość Szerokość  Wysokość Grubość płyty

1200 mm 700 mm  500 mm 30 – 50 mm

A

A

A

B

B B

C

C

A

B

Technologia wykonania prac: Technologia wykonania prac:



Ślimakowa kabina prysznicowa, oklejona mozaiką szklaną urzeka swoją wyjątkowością. Połączenie piękna  
i ekstrawagancji, stanowi jednak w praktyce często niemałe wyzwanie dla systemów wyklejeń. Zastosowanie nacinanej 
Płyty budowlanej WIM Platte jako elementu zabudowy pozwala na uzyskanie dowolnego kształtu – rzeczy (prawie) 
niemożliwych do wykonania.

Kabiny prysznicowe



Kabiny prysznicowe – wybrane modele

PRZYKŁADOWE WYMIARY:

Promień 800 mm

Średnica wew. 1500 mm

Grubość płyty 50 mm 

Wysokość 2100 mm

PRZYKŁADOWE WYMIARY:

Długość 1000 mm

Szerokość 1000 mm

Grubość płyty 50 mm

Długość odpływu 100 mm

PRZYKŁADOWE WYMIARY:

Długość 1200 mm

Szerokość 800 mm

Grubość płyty 50 mm

Długość odpływu 100 mm

Kabina prysznicowa okrągła Kabina prysznicowa ślimakowa Kabina prysznicowa kwadratowa

Przed zabudową, wanna powinna być zamontowana według wskazań producenta.

Wymierzamy i docinamy z płyty budowlanej boczne i podłogowe paski montażowe.

Elementy te przyklejamy do ściany i posadzki za pomocą klejo-uszczelniacza 
poliuretanowego lub hybrydowego (technologie MS Polimer lub SMX).

Następnie, dostosowujemy płyty do boków wanny (rozmierzamy, docinamy i przymierzamy 
elementy maskujące).

Na górne krawędzie płyty oraz czoła pasków montażowych nakładamy klejo-uszczelniacz 
poliuretanowy.

Okładamy wannę płytą budowlaną.

W celu dodatkowego wzmocnienia, ustabilizowania konstrukcji oraz do czasu utwardzenia 
spoiwa, łączone elementy dodatkowo skręcamy ze sobą specjalnymi wkrętami o wysokim 
gwincie i długim skoku (np. wkręty do drewna)

W celu zapobieżenia przebiciom płyty przez wkręty możemy zaopatrzyć je w specjalne ta-
lerzyki lub podkładki zwiększające płaszczyznę kontaktu.

Tworzenie konstrukcji kabiny prysznicowej półokrągłej

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Niezbędne narzędzia i materiały:
– Płyty budowlane WIM Platte nacinana grubości 50 mm,
– nóż, piłka ręczna lub wyrzynarka,
– klejo — uszczelniacz poliuretanowy.

PRZYKŁADOWE WYMIARY:

Promień Wysokość Grubość płyty

800 mm 2100 mm 50 mm

Technologia wykonania prac:



Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodnej jej aranżacji. 
Doskonale  sprawdza  s ię  w  ł az ienkach ,  pokojach  kąpie low ych ,  SPA  &  Wel lness ,  cz y  w  innych 
obiektach rekreacyjnych. Tworzy nowy standard,  standard otwar tej  przestrzeni ,  wyznaczający styl 
życia, którego celem jest osiągnięcie dobrego samopoczucia. Jest elementem nośnym, wykonanym  
z Płyty budowlanej WIM Platte (rdzeń z polistyrenu ekstrudowanego – XPS) z wytyczonymi spadkami  
i z zamontowanym integralnie odpływem liniowym. Brodzik przeznaczony jest do pokrywania okładziną ceramiczną 
typu płytki ceramiczne, kamień naturalny, mozaika szklana. Fabrycznie montowany odpływ, gwarantuje 100% 
szczelności, a wytyczone na płycie spadki – swobodny odpływ wody.

Brodzik posadzkowy WIM Platte „walk in”



– wykonany z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) zbrojonego obustronnie siatką  
    z włókna szklanego i pokrytego specjalną zaprawą modyfikowaną żywicami  
    syntetycznymi, zapewnia wysoką izolacyjność termiczną eliminując zjawisko 
    zimnej posadzki,

– wytyczone na płycie spadki pozwalają na swobodny odpływ wody, 
    a fabrycznie montowany odpływ liniowy daje 100% szczelności,

– wytyczone na płycie spadki pozwalają na swobodny odpływ wody, 
    a fabrycznie montowany odpływ punktowy daje 100% szczelności,

– charakteryzuje się całkowitą wodoodpornością i odpornością na degradację 
    biologiczną, chemiczną, w tym szczególnie na powstawanie grzybów i pleśni,

– brodzik przeznaczony jest do pokrywania okładziną ceramiczną 
(płytki ceramiczne, kamień naturalny, mozaika szklana),

– pozwala na uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodnej jej aranżacji.

Brodzik Posadzkowy WIM Platte „walk in” 
z fabrycznie zamontowanym odpływem 
liniowym i punktowym.

LINEAR – odpływ liniowy SPOT – odpływ punktowy

W skład zestawu wchodzi:
– płyta brodzikowa z zainstalowanym odpływem liniowym, 
– ruszt maskujący Visign ER4 (do wyklejenia płytkami), 
– syfon,
– taśma uszczelniająca WIM FLEXBAND (4,5 mb).

W skład zestawu wchodzi:
– płyta brodzikowa z zainstalowanym odpływem punktowym, 
– kratka maskująca Visign ES2, 
– syfon,
– taśma uszczelniająca WIM FLEXBAND (4,5 mb).Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-9012/2012
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Przygotowanie podłoża

Montaż syfonu

Montaż brodzika posadzkowego WIM Platte „walk in”

W miejscu posadowienia brodzika dokonać wybrania w wylewce betonowej na głębokość 4 lub 6 cm w formacie odpowiadającym kształtowi i wymiarom brodzika 
(fot. 1). Podejmując decyzję o zainstalowaniu brodzika jeszcze na etapie projektowania mamy możliwość podczas wykonywania posadzki cementowej – pozostawie-
nia miejsca, w którym brodzik ma być zmontowany wolnym od wypełnienia betonem.
 
Wyprowadzona rura odpływowa powinna znajdować się poniżej poziomu posadzki na takiej wysokości, aby po podłączeniu do niej syfonu posiadała nadal spadek 
w kierunku instalacji odpływowej.

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Płytę brodzikową umieścić w miejscu przewidzianego zainstalowania, sprawdzając dopasowanie wybrania w posadzce do wymiarów płyty i dokonując ewentualnej 
korekty (fot. 2). 

Następnie przez otwór odpływowy w płycie brodzikowej oznaczyć na podłożu miejsce wyjścia króćca którym odpływ jest zakończony (fot. 3, 4)
 ( jest to wystający od spodu płyty, metalowy element długości ok. 5 cm, którym płyta brodzikowa łączy się z syfonem).

W miejscu oznaczenia, umieścić syfon, w taki sposób, aby otwór w górnej jego części znajdował się dokładnie w jednej osi z króćcem i aby elementy te bez przeszkód 
mogły się łączyć (fot. 5). Górna część syfonu jest jednocześnie elementem dystansowym regulującym wysokość syfonu względem płyty brodzikowej i powierzchni 
posadzki. Jej dopasowanie odbywa się poprzez przycięcie piłką na odpowiednią wysokość (fot. 6). 

Najwyższy punkt syfonu powinien znajdować się 4 lub 6 cm poniżej poziomu posadzki, w zależności od grubości stosowanego brodzika (fot. 7).
 
Następnie podłączyć syfon do rury odpływowej. W celu zapobieżenia przesuwania się syfonu ustabilizować go na podłożu zaprawą montażową. 

Po osadzeniu syfonu, sprawdzić jeszcze raz czy króciec odpływowy płyty brodzikowej znajduje się w jednej osi z otworem, w elemencie dystansowym syfonu i czy 
jest możliwe ich bezproblemowe połączenie. Najlepiej zrobić to bezpośrednio przed montażem końcowym. 

Przeprowadzić próbę szczelności syfonu napełniając go wodą (fot. 8).

UWAGA: Próbę połączenia wykonujemy BEZ zamontowanego w otworze pierścienia samouszczelniającego. 
   Pierścień możemy umieścić w otworze dopiero po upewnieniu się, że elementy do siebie pasują.

Po sprawdzeniu dopasowania poszczególnych elementów oraz dokonanej próbie szczelności uzupełnić zaprawą cementową do wysokości 4 lub 6 cm (w zależności 
od grubości stosowanego brodzika) poniżej poziomu posadzki, tak aby była widoczna tylko górna powierzchnia elementu dystansowego syfonu (fot. 9).



Montaż płyty brodzikowej

Montaż okładziny ceramicznej

W elemencie dystansowym umieścić na swoim miejscu pierścień samouszczelniający (fot. 11) oraz zabezpieczyć otwór przed zabrudzeniem zaprawą cementową. 
Elastyczną zaprawę klejąca WIM FLEX lub WIM SUPERFLEX S1 nanieść cało powierzchniowo na spodnią część płyty (fot. 14) oraz na wykonane wcześniej uzupełnienie 
we wnęce (fot.12 i 13). Zwrócić uwagę, aby zaprawa klejowa całkowicie wypełniła przestrzeń między płytą a podłożem. 

Umieścić płytę w wybraniu tak, by króciec odpływowy wsunął się w otwór z uszczelką w nasadzie elementu dystansowego syfonu, po czym docisnąć płytę 
i wypoziomować. 

UWAGA: W celu ułatwienia montażu króciec odpływowy oraz uszczelkę w syfonie pokryć wcześniej pasta monterską.

Po wypoziomowaniu płyty (fot. 15) miejsce jej połączenia z pozostałą częścią posadzki uszczelnić specjalną taśmą uszczelniającą FLEXBAND przyklejaną do podłoża 
za pomocą WIM FLEX lub WIM SUPERFLEX S1 (fot. 16 i 17).

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Płytki montować na elastycznej zaprawie klejącej WIM FLEX, WIM SUPERFLEX S1 lub WIM DIAMOND FLEX S2. Ta ostatnia zaprawa szczególnie zalecana jest do montażu 
mozaiki szklanej. 

Zaprawę klejącą nanosić na płytę brodzikową jednolitą grubością warstwy. 

Przy układaniu płytek respektować załamania płyty ułatwiające dopasowanie płytek do wytyczonych spadków.

Szczegółowe informacje na temat stosowania produktów chemii budowlanej WIM znajdziesz na naszym kanale You Tube 
pod adresem – www.youtube.com/user/WIMspzoo

10

13

16

11

14

17

12

15

Efekt końcowy

Do montażu płyty brodzikowej możemy przystąpić po wyschnięciu i związaniu uzupełniającej zaprawy cementowej.



Brodzik posadzkowy LINEAR 
z zamontowanym odpływem linowym – wybrane modele

Brodzik kwadratowy 
z odpływem liniowym

Brodzik prostokątny 
z odpływem liniowym

Brodzik prostokątny 
z odpływem liniowym 

Brodzik posadzkowy SPOT 
z zamontowanym odpływem punktowym – wybrane modele

Brodzik kwadratowy 
z odpływem centralnym

Brodzik kwadratowy 
z odpływem centralnym

Brodzik prostokątny 
z odpływem centralnym

WYMIARY:

Długość (A): 1000 mm

Szerokość (B): 1000 mm

Grubość płyty:  30 mm

Długość odpływu: 800 mm

WYMIARY:

Długość (A): 1100 mm

Szerokość (B): 900 mm

Grubość płyty: 50 mm

Długość odpływu: 800 mm

WYMIARY:

Długość (A): 900 mm

Szerokość (B): 1100 mm

Grubość płyty 50 mm

Długość odpływu 800 mm 

WYMIARY:

Długość (A): 1000 mm

Szerokość (B): 1000 mm

Grubość płyty:  30 mm

Długość odpływu:  

WYMIARY:

Długość (A): 1000 mm

Szerokość (B): 1000 mm

Grubość płyty:  30 mm

Długość odpływu: 100 x 100 mm

WYMIARY:

Długość (A): 900 mm

Szerokość (B): 1100 mm

Grubość płyty: 50 mm

Długość odpływu: 100 x 100 mm

B

B B

  A   A   A

B
B B

  A
  A   A



Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz daje możliwość swobodnej jej aranżacji. 
Doskonale sprawdza się w łazienkach, pokojach kąpielowych, SPA & Wellness, czy w innych obiektach rekreacyj-
nych. Tworzy nowy standard, standard otwartej przestrzeni, wyznaczający styl życia, którego celem jest osiągnięcie 
dobrego samopoczucia.

Odpływ Advantix



Odpływ liniowy Advantix firmy VIEGA, montowany w Brodzikach posadzkowych WIM Platte „walk in” , to wysokiej 
jakości produkt o ekskluzywnym wzornictwie. Ożywia przestrzeń, utworzoną z eleganckich płytek. Przemyślane 
rozwiązania techniczne stanowią gwarancję doskonałej jakości. Ruszty stylizowane Visign są wykonane ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej. Posiadają śruby regulujące, osadzone na podkładkach gumowych, które to eliminują 
denerwujące odgłosy kroków.

Odpływ punktowy Advantix firmy VIEGA, montowany w Brodzikach posadzkowych WIM Platte „walk in” (SPOT), 
to przemyślany system odprowadzania wody z każdej łazienki i podłogi. Komponenty wchodzące w skład odpły-
wu mają jedną wspólną cechę: jakość. Widoczne elementy jak ruszt i pokrywa, przykuwają uwagę wzornictwem  
i różnorodnością materiałów, „niewidoczne” elementy charakteryzują się przemyślaną techniką.

Dzięki minimalizacji oporów przepływu oraz dużym wymiarom odpływ Advantix fir-
my VIEGA, montowany w Brodzikach posadzkowych WIM Platte „walk in”, zapewnia 
maksymalą wydajność odpływu 1,2 l/s. Podczas montażu odpływ można indywidu-
alnie dopasować do wysokości konstrukcji posadzki powyżej 11,5 mm. Skrócenie lub 
zastosowanie odpowiedniej rurki nurkowej pozwala na automatyczne dopasowanie 
wysokości zamknięcia wodnego.

Syfon  Odpływ liniowy

Odpływ punktowy

Zasada dzialania syfonu

Ruszty punktowe dostępne na zamówienie

Ruszty liniowe dostępne na zamówienie

Skrócenie lub zastosowanie odpowiedniej rurki nurko-
wej pozwala na automatyczne dopasowanie wysoko-
ści zamknięcia wodnego do wysokości konstrukcyjnej 
(35, 40 lub 50 mm).

Przy powstaniu w instalacji podciśnienia komory 
spiętrzające sprawiają, iż w instalacji w każdej sytuacji 
pozostanie wystarczajacy poziom zamknięcia wod-
nego chroniącego przed nieprzyjemnymi zapachami, 
nawet przy wysokości 35 mm w przypadku niskiej 
konstrukcji posadzki.

Komory spiętrzające zostały zaprojektowane w taki 
sposób by przy powstawaniu w instalacji podciśnienia 
odpływała tylko część wody.

Visign ER3

Visign ES2 Visign ES4 Visign RS5 Visign ES11Visign RS15 Visign ES14

Visign ER4 ruszt do wyłożenia płytkami lub kamie-
niem naturalnym o grubości do 1 cm wchodzi w skład 
zestawu WIM Brodzik LINEAR.

Visign ER2 Visign ER9Visign ER1

– wysoka wydajność,
– elastyczność,
– ochrona przed zasysaniem zwrotnym,
– niska wysokośc konstrukcyjna,
– niezwykle proste czyszczenie.



Polski producent nowoczesnych systemów chemii.

Firma WIM prowadzi swoją działalność już od 2006 roku. Od 8 lat oferta produktów i zakres działalności stale się 
rozszerza, zachowując przy tym 100% kapitału polskiego. Przez ten czas firma uzyskała miano specjalisty w produkcji 
kompletnych rozwiązań do montażu okładzin ceramicznych. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, WIM oferuje doradztwo zarówno w doborze odpowiednich produktów, jak  
i technologii. Spółka specjalizuje się głównie w produkcji kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
instalowania płytek ceramicznych (zaprawy klejowe i do spoinowania, materiały do wykonywania hydroizolacji) 
oraz innowacyjnych materiałów, służących do suchej zabudowy z płyt budowlanych, a także posadzkowych 
powłok z żywic epoksydowych. Produkty do montażu płytek ceramicznych, stanowiące podstawę oferty WIM, 
są obecne na rynku od początku działalności firmy. Zostały one zastosowane między innymi w obiektach 
takich firm i instytucji jak: Wojskowy Instytut Medyczny, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, czy wysokiej klasy biurowiec Mokotów Plaza w Warszawie. Wysoka i potwierdzona jakość,  
i innowacyjność oraz wsparcie handlowo–techniczne, przyczyniły się do tego, że firmie WIM zaufali projektanci  
i wykonawcy licznych centrów handlowych, hoteli, szpitali czy najróżniejszych ośrodków przemysłowych w całej Polsce. 

Przygotowane przez WIM rozwiązania techniczne i produkty pozwalają zamontować każdy rodzaj płytek  
i kamienia naturalnego zarówno na podłożach tradycyjnych, jak i nietypowych. Przykładem tego jest opracowany system 
montażu pytek ceramicznych na basenach czy system wodoodpornych płyt budowlanych do zabudowy łazienek (WIM 
Platte System) wraz z Brodzikiem Posadzkowym WIM Platte „walk in”.

To dzięki takim technologiom, produktom oraz gotowym systemom odbiorcy towarów WIM uzyskują przewagę 
konkurencyjną w swoim obszarze.  

WIM



Pewnym ograniczeniem fantazji projektowania basenów i plaż przybasenowych przez architekta są wymogi techniczne. 
Baseny to doskonałe miejsce relaksu oraz zdrowej aktywności fizycznej nie tylko w upalne dni ale i zimą. Aby ich projekt 
spełniał najwyższe wymagania dotyczące trwałości oraz wysokiej estetyki konstrukcji przy ich budowie konieczne jest 
wykorzystanie materiałów odpornych na intensywne działanie wody. Materiały te gwarantują trwałość uszczelnienia  
w połączeniu z pięknym wyglądem ostatecznie wykończonej powierzchni. Aby zaspokoić stale rosnące potrzeby rynku 
firma WIM wciąż rozszerza swoją oferte systemową.

Baseny – szczególne wyzwanie



Hydroizolacja dna niecki basenowej

Izolacja przeciwwodna powierzchni niecki basenowej odbywa 
się poprzez wklejenie taśmy uszczelniającej WIM FLEXBAND  
w naroża, w szczeliny dylatacyjne. Następnie całość pokrywamy 
dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą WIMOLASTIC.

Na tak przygotowane hydroizolacje montujemy płytki ceramiczne 
przy użyciu wysokoelastycznej zaprawy klejącej WIM Superflex 
S1. Do montażu mozaiki szklanej używamy wysokoelastycznej, 
dwuskładnikowej, szybkowiążącej, białej zaprawy klejącej WIM 
Diamond Flex S2.

Spoinowanie powierzchni niecki basenowej wykonywane jest przy 
użyciu chemoodpornej, dwuskładnikowej fugi epoksydowej WIM 
Epoxyd (dostępnej w szerokiej gamie 31 kolorów) lub specjalnie 
stworzonej do mozaiki szklanej, płytek szklanych i płytek 
metalicznych dekoracyjnej, chemoodpornej, dwuskładnikowej fugi 
epoksydowej WIM Diamond Grout, gwarantującej niespotykany 
efekt wizualny.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych wykonujemy za pomocą 
poliuretanowej, dwuskładnikowej, zalewowej Uszczelniającej Masy 
Dylatacyjnej zaś uszczelnianie szczelin dylatacyjnych dokonujemy 
odporną na powstawanie pleśni i grzybów, masą silikonową 
przeznaczoną do wodoszczelnych połączeń sanitarnych WIM Silikon.

Zaprawy klejowe do okładzin ceramicznych

Zaprawy do spoinowania i masy uszczelniające

Uszczelnienia związane z podłożem

BASEN KĄPIELOWYRozwiązanie WIM

UWAGA:

HYDROIZOLACJA ŚCIAN I DNA BASENU

Rysunek nie zachowuje skali. Projektując należy dostosować wymiary do warunków rzeczywistych. Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant.  
Przedstawione rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologią wykonawstwa robót.  
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Tel.: + 48 44 744 12 50,  Fax + 48 744 12 59
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Hydroizolacja plaży basenu na jastrychu zespolonymHydroizolacja ścian niecki basenowej i rynny przelewowej

Izolacja przeciwwodna ścian, podłóg, powierzchni niecki basenowej 
i plaży basenu, odbywa się poprzez wklejenie taśmy uszczelniającej 
WIM FLEXBAND w naroża i w szczeliny dylatacyjne. Następnie 
całość pokrywamy dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą 
WIMOLASTIC.

Izolacja przeciwwodna powierzchni niecki basenowej i plaży, 
odbywa się poprzez wklejenie taśmy uszczelniającej WIM 
FLEXBAND w naroża, w szczeliny dylatacyjne, wokół otworów 
spustowych i połączenia niecki basenowej z plażą. Następnie 
całość pokrywamy dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą 
WIMOLASTIC.

Na tak przygotowane hydroizolacje montujemy płytki ceramiczne 
przy użyciu wysokoelastycznej zaprawy klejącej WIM Superflex 
S1. Do montażu mozaiki szklanej używamy wysokoelastycznej, 
dwuskładnikowej, szybkowiążącej, białej zaprawy klejącej WIM 
Diamond Flex S2.

Na tak przygotowane hydroizolacje montujemy płytki ceramiczne 
przy użyciu wysokoelastycznej zaprawy klejącej WIM Superflex 
S1. Do montażu mozaiki szklanej używamy wysokoelastycznej, 
dwuskładnikowej, szybkowiążącej, białej zaprawy klejącej WIM 
Diamond Flex S2.

Spoinowanie ścian, podłóg i plaży basenu wykonywane jest przy 
użyciu chemoodpornej, dwuskładnikowej fugi epoksydowej WIM 
Epoxyd (dostępnej w szerokiej gamie 31 kolorów) lub specjalnie 
stworzonej do mozaiki szklanej, płytek szklanych i płytek 
metalicznych dekoracyjnej, chemoodpornej, dwuskładnikowej fugi 
epoksydowej WIM Diamond Grout, gwarantującej niespotykany 
efekt wizualny.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych wykonujemy za pomocą 
poliuretanowej, dwuskładnikowej, zalewowej Uszczelniającej Masy 
Dylatacyjnej. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych dokonujemy 
odporną na powstawanie pleśni i grzybów, masą silikonową 
przeznaczoną do wodoszczelnych połączeń sanitarnych WIM Silikon.

Spoinowanie powierzchni niecki basenowej i plaży wykonywane 
jest przy użyciu chemoodpornej ,  dwuskładnikowej fugi 
epoksydowej WIM Epoxyd (dostępnej w szerokiej gamie 31 
kolorów) lub specjalnie stworzonej do mozaiki szklanej, płytek 
szklanych i płytek metalicznych dekoracyjnej, chemoodpornej, 
dwuskładnikowej fugi epoksydowej WIM Diamond Grout , 
gwarantującej niespotykany efekt wizualny.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych wykonujemy za pomocą 
poliuretanowej, dwuskładnikowej, zalewowej Uszczelniającej Masy 
Dylatacyjnej. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych dokonujemy 
odporną na powstawanie pleśni i grzybów, masą silikonową 
przeznaczoną do wodoszczelnych połączeń sanitarnych WIM Silikon.

Zaprawy klejowe do okładzin ceramicznych
Zaprawy klejowe do okładzin ceramicznych

Zaprawy do spoinowania i masy uszczelniająceZaprawy do spoinowania i masy uszczelniające

Uszczelnienia związane z podłożemUszczelnienia związane z podłożem
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WIM SUPERFLEX S1 WIM DIAMOND FLEX S2

  DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfikujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C  do +25°C 
Proporcja mieszania: 5,00 – 5,75 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,20 – 0,23 l wody na 1 kg 
kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6  godz.
Czas otwarty: min. 30 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:
ściany: 4–8 godz.
posadzki: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2TE S1 (≥ 1 N/mm2) 

  DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Składnik A: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych, mączek wapiennych i środków 
modyfikujących
Składnik B: wodna dyspersja żywic syntetycznych 
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +25°C
Proporcja mieszania: 5:1 – składnik A 10 kg + składnik B 2 kg = 12 kg kleju 
Czas pracy: 2 godz.
Czas naskórkowania: 30 minut
Czas korygowalności: 30 minut
Możliwość chodzenia: po 2 godz.
Możliwość spoinowania: po 2 godz.
Pełne obciążenie: po 3 dniach
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2FTE S2 (≥ 1 N/mm2)

WIMOLASTIC

  DANE TECHNICZNE:
przy temp. +23°C i wilgotności powietrza 50%
Składnik A: cementy, specjalne piaski kwarcowe, dodatki
Składnik B: wodna dyspersja żywic syntetycznych
Konsystencja: półpłynna
Gęstość: ok. 1,6 kg/dm3

Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
Czas pracy: 60 minut
Wydajność: ok. 1,5 kg/m2 na 1mm grubości warstwy
Zużycie uzależnione od typu izolacji:
• izolacja lekka (grubość 2 mm) – 3,0 kg/m2

• izolacja średnia (grubość 2,5 mm) – 3,75 kg/m2

• izolacja ciężka (grubość 3 mm) – 4,5 kg/m2 
Liczba nakładanych warstw: min. 2
Grubość jednej warstwy: max 2 mm
Przerwa technologiczna pomiędzy aplikowanymi warstwami: 3–4 h
Przyczepność do betonu: ≥ 1,07 MPa
Wydłużenie względne (przy max naprężeniu): 94,3%
Odporność na wodę pod ciśnieniem: min. 0,5 MPa (50 m słupa wody)
Przesiąkliwość:
• dla wody: brak
• dla oleju napędowego i benzyny: brak
Możliwość chodzenia: po 10–12 godzinach
Możliwość klejenia płytek: po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 h )
Sposób nakładania: wałkiem, pędzlem, szpachlą
Czyszczenie narzędzi: wodą (w stanie niezwiązanym) 
Składowanie i transport: w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez 12 miesięcy 
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu
Składnik A – chronić przed wilgocią
Składnik B – przed mrozem i wysoką temp.

Uwaga: W przypadku temperatur innych niż podane czas schnięcia może ulec zmianie.

WIM EPOXYD

  DANE TECHNICZNE: 
w temp. +23°C i 50% wilgotności powietrza
Proporcje mieszania składników, wagowo (A : B): 
• 8,9 : 1,1 ( jasne kolory)
• 9,1 : 0,9 (ciemne kolory)
Gęstość zaprawy: 1,35  g/cm3 
Temperatura pracy: +10°C do +25°C
Czas przydatności do użycia gotowej zaprawy: 20–30 minut
Czas wstępnego utwardzenia: 24 godz.
Pełna wytrzymałość chemiczna: po 14 dniach

  DANE TECHNICZNE:
Proporcje mieszania w częściach wagowych (A÷B): 100÷17
Czas przydatności do użycia po zmieszaniu składników: ok. 30 min
Temperatura pracy: od +10°C do +25°C
Czas utwardzania w temp. 20°C, wg PN-EN 196-3:2006: 
początkowy: 6 godzin; końcowy: 13 godzin
Pełne parametry użytkowe: 7 dni
Kolor produktu po utwardzeniu: 1/13, 1/14, 1/32, 1/44 
Wytrzymałość na temperaturę: od -30°C do +80°C
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 4,0 MPa
Przyczepność (wg PN-EN ISO 4624:2004):
• do podłoża ceramicznego: ≥ 1,8 MPa
• do podłoża betonowego: ≥ 2,6 MPa
Skurcz liniowy: ≤ 0,03%

  DANE TECHNICZNE: 
Temperatura pracy:  +5°C do +40°C

Odporność termiczna: -40°C do +180°C

Czas obróbki: ok. 10 minut

Czas powierzchniowego schnięcia: ok. 20 minut 

Twardnienie: 2mm/dobę

Skurcz objętościowy: max 5%

Praktyczna rozszerzalność: ok. 25%

  DANE TECHNICZNE: 
w temp. +23°C i 50% wilgotności powietrza
Proporcje mieszania składników, wagowo (A : B):  8,9:1,1 
Gęstość zaprawy: 1,35  g/cm3 
Temperatura pracy: +10°C do +25°C
Czas przydatności do użycia gotowej zaprawy: 20–30 minut
Czas wstępnego utwardzenia: 24 godz.
Pełna wytrzymałość chemiczna: po 14 dniach

USZCZELNIAJĄCA MASA DYLATACYJNA WIM SILIKON

WIM DIAMOND GROUT

  DANE TECHNICZNE: 
Grubość: 0,5 mm (± 5%)
Masa powierzchniowa: 440 g/m² (± 5%)
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: > 13,7 MPa
Przesiąkliwość wody przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak

  DANE TECHNICZNE: 
Grubość: 0,5 mm (± 5%)
Masa powierzchniowa: 440 g/m² (± 5%)
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: > 13,7 MPa
Przesiąkliwość wody przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak

WIM FLEXBANDWIM SZNUR DYLATACYJNY

Materiały niezbędne do wykonania hydroizolacji basenu, ścian i plaż przybasenowych. Materiały niezbędne do wykonania hydroizolacji basenu, ścian i plaż przybasenowych.



Hydroizolacja ścian i podłóg w kabinach prysznicowych

Izolacja przeciwwodna ścian, podłóg odbywa się poprzez wklejenie 
Taśmy uszczelniającej WIM w naroża. Następnie całość powierzchni 
pokrywamy dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą WIMOLASTIC.

Na tak przygotowane hydroizolacje montujemy płytki ceramiczne 
przy użyciu wysokoelastycznej zaprawy klejącej WIM Flex, WIM Flex 
Biały, WIM Superflex S1. Do montażu mozaiki szklanej używamy 
wysokoelastycznej, dwuskładnikowej, szybkowiążącej, białej zaprawy 
klejącej WIM Diamond Flex S2.

Spoinowanie ścian ,  pod ł óg w ykony wane jest  przy uż yciu 
chemoodpornej, dwuskładnikowej fugi epoksydowej WIM Epoxyd 
(dostępnej w szerokiej gamie 31 kolorów) odpornej na działanie 
agresywnej chemii czyszczącej lub specjalnie stworzonej do mozaiki 
szklanej, płytek szklanych i płytek metalicznych dekoracyjnej, 
chemoodpornej, dwuskładnikowej fugi epoksydowej WIM Diamond 
Grout, gwarantującej niespotykany efekt wizualny.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych wykonujemy za pomocą 
poliuretanowej, dwuskładnikowej, zalewowej Uszczelniającej Masy 
Dylatacyjnej. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych dokonujemy 
odporną na powstawanie pleśni i grzybów, wodoszczelną masą 
silikonową WIM Silikon.

Zaprawy klejowe do okładzin ceramicznych

Zaprawy do spoinowania i masy uszczelniające

Uszczelnienia związane z podłożem

BASEN KĄPIELOWYRozwiązanie WIM

UWAGA:

HYDROIZOLACJA ŚCIAN I PODŁOGI KABINY PRYSZNICOWEJ

Rysunek nie zachowuje skali. Projektując należy dostosować wymiary do warunków rzeczywistych. Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant.  
Przedstawione rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologią wykonawstwa robót.  

WIM sp. z o.o.
ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: + 48 44 744 12 50,  Fax + 48 744 12 59
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WIM FLEX BIAŁYWIM FLEX WIM SUPERFLEX S1

  DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfikujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C  do +25°C 
Proporcja mieszania: 5,00 – 5,75 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,20 – 0,23 l wody na 1 kg 
kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6  godz.
Czas otwarty: min. 30 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:
ściany: 4–8 godz.
posadzki: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2TE S1 (≥ 1 N/mm2) 

  DANE TECHNICZNE: 
odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfikujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +25°C
Proporcja mieszania: ok. 6,50–7,00 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,26–0,28 l wody na 1 
kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 45 minut.
Czas korygowalności: min. 30 minut.
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:
ściany: 4–8 godz.
posadzki: po ok. 24 godz
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2T (≥ 1 N/mm²)

  DANE TECHNICZNE: 
odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfikujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +25°C
Proporcja mieszania: ok. 6,25–6,75 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,25–0,27 l wody na 1 
kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 45 min.
Czas korygowalności: min.30 min.
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:
ściany: 4–8 godz.
posadzki: po ok. 24 godz
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2TE (≥ 1 N/mm²)

  DANE TECHNICZNE: 
(przy temp. +23°C i wilgotności powietrza 50%).
Skład: Dyspersja polimerów z dodatkiem środków uszlachetniających.
Konsystencja: Półpłynna
Gęstość: ok. 1,4 kg/dm³
Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
Zużycie na: podłożu chłonnym – 1,2 kg/m² podłożu o niskiej chłonności – 0,7 kg/m²
Liczba nakładanych warstw: 2
Przerwa technologiczna pomiędzy aplikowanymi warstwami: ok. 3 godz.
Czas schnięcia warstwy: ok. 3 godz. przy 23°C

WIM PŁYNNA FOLIA
Przyczepność: Min. 1,5 MPa
Możliwość chodzenia: po 10–12 godz.
Możliwość klejenia płytek: po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godz.)
Sposób nakładania: wałkiem/pędzlem

  DANE TECHNICZNE: 
Grubość: 0,5 mm (± 5%)
Masa powierzchniowa: 440 g/m² (± 5%)
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: > 13,7 MPa
Przesiąkliwość wody przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak

WIM TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

WIM EPOXYD

  DANE TECHNICZNE: 
w temp. +23°C i 50% wilgotności powietrza
Proporcje mieszania składników, wagowo (A : B): 
• 8,9 : 1,1 ( jasne kolory)
• 9,1 : 0,9 (ciemne kolory)
Gęstość zaprawy: 1,35  g/cm3 
Temperatura pracy: +10°C do +25°C
Czas przydatności do użycia gotowej zaprawy: 20–30 minut
Czas wstępnego utwardzenia: 24 godz.
Pełna wytrzymałość chemiczna: po 14 dniach

  DANE TECHNICZNE:
Proporcje mieszania w częściach wagowych (A÷B): 100÷17
Czas przydatności do użycia po zmieszaniu składników: ok. 30 min
Temperatura pracy: od +10°C do +25°C
Czas utwardzania w temp. 20°C, wg PN-EN 196-3:2006: 
początkowy: 6 godzin; końcowy: 13 godzin
Pełne parametry użytkowe: 7 dni
Kolor produktu po utwardzeniu: 1/13, 1/14, 1/32, 1/44 
Wytrzymałość na temperaturę: od -30°C do +80°C
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 4,0 MPa
Przyczepność (wg PN-EN ISO 4624:2004):
• do podłoża ceramicznego: ≥ 1,8 MPa
• do podłoża betonowego: ≥ 2,6 MPa
Skurcz liniowy: ≤ 0,03%

  DANE TECHNICZNE: 
Temperatura pracy:  +5°C do +40°C
Odporność termiczna: -40°C do +180°C
Czas obróbki: ok. 10 minut
Czas powierzchniowego schnięcia: ok. 20 minut 
Twardnienie: 2mm/dobę
Skurcz objętościowy: max 5%
Praktyczna rozszerzalność: ok. 25%

  DANE TECHNICZNE: 
w temp. +23°C i 50% wilgotności powietrza
Proporcje mieszania składników, wagowo (A : B):  8,9:1,1 
Gęstość zaprawy: 1,35  g/cm3 
Temperatura pracy: +10°C do +25°C
Czas przydatności do użycia gotowej zaprawy: 20–30 minut
Czas wstępnego utwardzenia: 24 godz.
Pełna wytrzymałość chemiczna: po 14 dniach

USZCZELNIAJĄCA MASA DYLATACYJNA WIM SILIKON

WIM DIAMOND GROUT

  DANE TECHNICZNE: 
Grubość: 0,5 mm (± 5%)
Masa powierzchniowa: 440 g/m² (± 5%)
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: > 13,7 MPa
Przesiąkliwość wody przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak

WIM SZNUR DYLATACYJNY

Materiały niezbędne do wykonania hydroizolacji ścian i podłóg w kabinach prysznicowych. Materiały niezbędne do wykonania hydroizolacji ścian i podłóg w kabinach prysznicowych.



Hydroizolacja ścian i podłóg tarasu

Izolacja przeciwwodna ścian i podłóg tarasu odbywa się po-
przez wklejenie taśmy uszczelniającej WIM Flexband w naroża  
i szczeliny dylatacyjne. Następnie całość pokrywamy dwuskładniko-
wą zaprawą uszczelniającą WIMOLASTIC.

Na tak przygotowane hydroizolacje montujemy płytki ceramiczne 
przy użyciu wysokoelastycznej zaprawy klejącej WIM Flex, WIM Flex 
Biały lub WIM Superflex S1.

Spoinowanie powierzchni tarasu wykonywane jest przy użyciu WIM 
Fuga dostępnej w szerokiej gamie 42 kolorów. Uszczelnianie szczelin 
dylatacyjnych wykonujemy za pomocą poliuretanowej, dwuskładniko-
wej, zalewowej Uszczelniającej Masy Dylatacyjnej. 

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych dokonujemy odporną na po-
wstawanie pleśni i grzybów, masą silikonową przeznaczoną do wodo-
szczelnych połączeń sanitarnych WIM Silikon.

Zaprawy klejowe do okładzin ceramicznych

Zaprawy do spoinowania i masy uszczelniające

Uszczelnienia związane z podłożem

TARAS NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYMRozwiązanie WIM

UWAGA:

WIMOLASTIC − HYDROIZOLACJA

Rysunek nie zachowuje skali. Projektując należy dostosować wymiary do warunków rzeczywistych. Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant.  
Przedstawione rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologią wykonawstwa robót.  

WIM Sp. z o.o.
ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: + 48 44 744 12 50,  Fax + 48 744 12 59
biuro@wim-chb.pl, www.wim-chb.pl

POMIESZCZENIE OGRZEWANE
> 20°C

PLYTA STROPOWA

MUR

10

9

11

DETAL 1

DETAL 1

min. 2,0 %

1

Izolacja Termiczna

3

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego

2

Jastrych dociskowy ze spadkiem − WIM Posadzka Cementowa

5

6

WIMOLASTIC − Hydroizolacja

7

Folia Budowlana

4

Płytki ceramiczne8

WIM Silikon

9

Elastyczna zaprawa do spoinowania WIM FUGA  /  WIM BROKAT FUGA

10

WIM FLEXBAND (taśma uszczelniająca)

11 Sznur dylatacyjny

1

2

34568

6

10

7

Elastyczna zaprawa klejowa WIM FLEX  /  WIM FLEX Samorozpływny  /  WIM SUPERFLEX S1

v.
13

.3
.2
7

TARAS NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYMRozwiązanie WIM

UWAGA:

WIMOLASTIC − HYDROIZOLACJA

Rysunek nie zachowuje skali. Projektując należy dostosować wymiary do warunków rzeczywistych. Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant.  
Przedstawione rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologią wykonawstwa robót.  

WIM Sp. z o.o.
ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: + 48 44 744 12 50,  Fax + 48 744 12 59
biuro@wim-chb.pl, www.wim-chb.pl

POMIESZCZENIE OGRZEWANE
> 20°C

PLYTA STROPOWA

MUR

10

9

11

DETAL 1

DETAL 1

min. 2,0 %

1

Izolacja Termiczna

3

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego

2

Jastrych dociskowy ze spadkiem − WIM Posadzka Cementowa

5

6

WIMOLASTIC − Hydroizolacja

7

Folia Budowlana

4

Płytki ceramiczne8

WIM Silikon

9

Elastyczna zaprawa do spoinowania WIM FUGA  /  WIM BROKAT FUGA

10

WIM FLEXBAND (taśma uszczelniająca)

11 Sznur dylatacyjny

1

2

34568

6

10

7

Elastyczna zaprawa klejowa WIM FLEX  /  WIM FLEX Samorozpływny  /  WIM SUPERFLEX S1

v.
13

.3
.2
7

Rysunek nie zachowuje skali. Projektując należy dostosować wymiary do warunków rzeczywistych. Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant. Przedstawione rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. 
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologią wykonawstwa robót.  



WIM FUGA

  DANE TECHNICZNE: 
przy temperaturze +20°C i wilgotności powietrza 65%
Skład: Cement, drobnoziarnisty wypełniacz mineralny, mączka marmurowa oraz 
dodatki zwiększające elastyczność, przyczepność i wytrzymałość
PH: 13
Proporcje mieszania: 0,22–0,26 l wody na 1kg 
Czas pracy: ok. 2 godz.
Temperatura pracy (powietrza i materiałów): +5°C do +25°C
Możliwość chodzenia: po 24 godz.
Wytrzymałość na zginanie : 
• po przechowywaniu w stanie suchym – min. 3,5 N/mm² 
• po poddaniu cyklom zamrażania/odmrażania – min. 3,5 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie: 
• po przechowywaniu w stanie suchym – min. 15 N/mm² 
• po poddaniu cyklom zamrażania/odmrażania – 15 N/mm²
Odporność na temperatury: od -25°C do +70°C
Odporność na ścieranie: min. 1000 mm³
Absorpcja wody: 
• po 30 min  ≤ 2 g 
• po 240 min  ≤ 5 g
Gęstość nasypowa: ok. 1,20 kg/dm³

  DANE TECHNICZNE: 
Temperatura pracy:  +5°C do +40°C
Odporność termiczna: -40°C do +180°C
Czas obróbki: ok. 10 minut
Czas powierzchniowego schnięcia: ok. 20 minut 
Twardnienie: 2mm/dobę
Skurcz objętościowy: max 5%
Praktyczna rozszerzalność: ok. 25%

  DANE TECHNICZNE: 
Grubość: 0,5 mm (± 5%)
Masa powierzchniowa: 440 g/m² (± 5%)
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: > 13,7 MPa
Przesiąkliwość wody przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak

  DANE TECHNICZNE: 
przy temperaturze + 20°C  i wilgotności powietrza 65%
Skład: Cement, drobnoziarnisty wypełniacz mineralny, mączka marmurowa, wysoko-
jakościowy brokat poliestrowy pokryty żywicą epoksydową oraz dodatki zwiększające 
elastyczność, przyczepność i wytrzymałość
PH: 13
Proporcje mieszania: 0,22–0,26 l wody na 1kg 
Czas pracy: ok. 2 godz.
Temperatura pracy (powietrza i materiałów): + 5°C do + 25°C
Możliwość chodzenia: po 24 godz.
Wytrzymałość na zginanie: 
• po przechowywaniu w stanie suchym – min. 3,5 N/mm²
• po poddaniu cyklom zamrażania/ odmrażania – min. 3,5 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie: 
• po przechowywaniu w stanie suchym – min. 15 N/mm² 
• po poddaniu cyklom zamrażania/odmrażania – 15 N/mm²
Odporność na temperatury: od -25°C do +70°C
Odporność na ścieranie: min. 1000 mm³
Absorpcja wody: 
• po 30 min ≤ 2 g 
• po 240 min ≤ 5 g
Gęstość nasypowa: ok. 1,20 kg/dm³

WIM SILIKON

WIM SZNUR DYLATACYJNY

WIM BROKAT FUGAWIMOLASTIC
   DANE TECHNICZNE:

przy temp. +23°C i wilgotności powietrza 50%
Składnik A: cementy, specjalne piaski kwarcowe, dodatki
Składnik B: wodna dyspersja żywic syntetycznych
Konsystencja: półpłynna
Gęstość: ok. 1,6 kg/dm3

Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
Czas pracy: 60 minut
Wydajność: ok. 1,5 kg/m2 na 1mm grubości warstwy
Zużycie uzależnione od typu izolacji:
- izolacja lekka (grubość 2 mm) – 3,0 kg/m2

- izolacja średnia (grubość 2,5 mm) – 3,75 kg/m2

- izolacja ciężka (grubość 3 mm) – 4,5 kg/m2 
Liczba nakładanych warstw: min. 2

WIM FLEX SAMOROZPŁYWNY

WIM POSADZKA CEMENTOWA

   DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych 
i środków modyfikujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +25°C 
Proporcja mieszania: ok. 6,50–6,75 l wody na 25 kg kleju 
(ok. 0,26–0,27 l wody na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 45 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:  
• ściany: 4–8 godz. 
• posadzki: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2E (≥ 1 N/mm2)

  DANE TECHNICZNE:
dnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementów, wypełniaczy mineralnych i środków modyfikujących
Maksymalna średnica kruszywa: 3,0 mm 
Proporcja mieszania:
• ok. 0,08 – 0,15 l wody na 1 kg zaprawy
• ok. 2,00 – 3,75 l wody na 25 kg zaprawy
Czas pracy: ok. 1 godziny 
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +25°C 
Odporność na temperatury: od -20°C do +60°C
Możliwość użytkowania / chodzenia: po ok. 24 godzinach
Minimalna grubość warstwy zaprawy: • 10 mm 
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm²
Odporność na ścieranie: A 12
Masa suchej zaprawy: 1600 –1850 kg/m³
Wydajność: ok. 2000 kg/m³ 

  DANE TECHNICZNE: 
Grubość: 0,5 mm (± 5%)
Masa powierzchniowa: 440 g/m² (± 5%)
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: > 13,7 MPa
Przesiąkliwość wody przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak

WIM FLEXBAND

Grubość jednej warstwy: max 2 mm
Przerwa technologiczna pomiędzy aplikowanymi warstwami: 3–4 h
Przyczepność do betonu: ≥ 1,07 MPa
Wydłużenie względne (przy max naprężeniu): 94,3%
Odporność na wodę pod ciśnieniem: min. 0,5 MPa (50 m słupa wody)
Przesiąkliwość:
- dla wody: brak
- dla oleju napędowego i benzyny: brak
Możliwość chodzenia: po 10–12 godzinach
Możliwość klejenia płytek: po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 h )
Sposób nakładania: wałkiem, pędzlem, szpachlą
Czyszczenie narzędzi: wodą (w stanie niezwiązanym) 
Składowanie i transport: W oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez 12 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM FLEX WIM SUPERFLEX S1

   DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfikujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C  do +25°C 
Proporcja mieszania: 5,00 – 5,75 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,20 – 0,23 l wody na 1 kg 
kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6  godz.
Czas otwarty: min. 30 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:
ściany: 4–8 godz.
posadzki: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2TE S1 (≥ 1 N/mm2) 

   DANE TECHNICZNE: 
odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfikujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +25°C
Proporcja mieszania: ok. 6,25–6,75 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,25–0,27 l wody na 1 
kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 45 min.
Czas korygowalności: min.30 min.
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:
ściany: 4–8 godz.
posadzki: po ok. 24 godz
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2TE (≥ 1 N/mm²)

Materiały niezbędne do wykonania hydroizolacji tarasów rekreacyjnych, przydomowych i przybasenowych. Materiały niezbędne do wykonania hydroizolacji tarasów rekreacyjnych, przydomowych i przybasenowych.



Drzwi PIU Design to system drzwi wysokich zlicowanych ze ścianą, w aluminiowej konstrukcji ościeżnicy i skrzydła – Aluminium Design. Wysokie drzwi, 
pozbawione opasek i widocznych ościeżnic, 206–280 cm, a nawet wyższe, otwierają przestrzeń, zmieniają perspektywę jej postrzegania. Innowacyjna 
konstrukcja Aluminium Design daje ogromne możliwości zastosowania na drzwiach dowolnych materiałów wykończeniowych dopasowanych do aranżacji 
całego wnętrza (tj. beton architektoniczny, szkło Lacobel, filc, płyty laminowane, akrylowane, lakierowane i wiele innych). Możliwości jest tyle ile pomysłów. 
Szczególnie drzwi w łazience, pokryte lustrem, mozaiką lub płytkami, idealnie wtapiają się we wnętrze podkreślając estetykę i harmonię.

Ukryta w ścianie ościeżnica aluminiowa charakteryzuje się dużą sztywnością konstrukcji, wielokomorowym profilem oraz dwoma rodzajami otwierania 
(do środka i na zewnątrz). Skrzydło drzwiowe wykonane w technologii Aluminium Design gwarantuje stabilizację wymiarową oraz eliminuje możliwości 
odkształcania co ma duże znaczenie przy wysokich drzwiach. Wszystkie elementy uzupełniające system, tj. zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach –  
– technologia 3D, zamek magnetyczny, ukryty samozamykacz, uszczelka samoopadająca, zostały ukryte. 

Wymiary – wysokości standardowe: 206–280 cm (do 300 cm) / szerokości: 70 / 80 / 90 cm (do 120 cm).

Dokumentacja techniczna – aprobata techniczna ITB nr AT-15-8578/2011, 
          – certyfikat zgodności na zawiasy PN-EN 1935:2003, zastrzeżenia patentowe
          – izolacyjność akustyczna na poziomie 35dB potwierdzona certyfikatem
          – odporność ogniowa w klasie Ei30 na wybrane modele

Cechy szczególne systemu:
– ukryta ościeżnica aluminiowa, o wielokomorowym profilu
– aluminiowa konstrukcja skrzydła
– wysokość do 300 cm,
– możliwość pokrycia drzwi różnorodnymi materiałami wykończeniowymi, tj. szkło Lacobel, lustro, etc.
– wysoka dźwiękoszczelność (akustyka 35dB),
– idealne  do pomieszczeń mokrych typu: sauna, spa, etc. (konstrukcja aluminiowa gwarantuje 100% odporności na wilgoć)

Unikalne wzornictwo, inny wymiar drzwi PIU Design, dostosowanie ich do aranżacji ściany i indywidualnego projektu zostało docenione podczas wielu 
festiwali designu w kraju i zagranicą.

Inny wymiar drzwi



Doradztwo techniczno – handlowe

REGION 1 .............................................. Tel:. +48 796 929 393

REGION 2 .............................................. Tel:. +48 698 931 020

REGION 3 .............................................. Tel:. +48 608 453 653

REGION 4 .............................................. Tel:. +48 796 976 333 

REGION 5 .............................................. Tel:. +48 608 429 329

REGION 6 .............................................. Tel:. +48 698 931 020

REGION 7 .............................................. Tel:. +48 733 615 111

REGION 8 .............................................. Tel:. +48 608 419 509 

REGION 9 .............................................. Tel:. +48 608 429 329

REGION 10 ............................................ Tel:. +48 666 848 038

REGION 11 ............................................ Tel:. +48 602 366 300

REGION 12 ............................................ Tel:. +48 606 668 667

REGION 13 ............................................ Tel:. +48 600 831 787

REGION 14 ............................................ Tel:. +48 798 276 032

REGION 15 ............................................ Tel:. +48 733 500 379

REGION 16 ............................................ Tel:. +48 733 500 379

REGION 17 ............................................ Tel:. +48 609 526 118

REGION 18 ............................................ Tel:. +48 602 640 606

REGION 19 ............................................ Tel:. +48 730 586 632

REGION 20 ............................................ Tel:. +48 500 166 191

REGION 21 ............................................ Tel:. +48 510 168 130 

REGION 22 ............................................ Tel:. +48 609 494 507

WYDANIE 02/2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabroinione.

www.youtube.com/user/wimspzoo

www.facebook.com/WIM.Wykonawcy.Innowacje.Materialy

WIM sp. z o.o. 
Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: +48 44 744 12 50    Fax +48 44 744 12 59 
biuro@wim-chb.pl          www.wim-chb.pl
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