
HYDROIZOLACJE

WIMOLASTIC
HYDROIZOLACJA BALKONÓW, TARASÓW I BASENÓW

 Doskonała do izolacji tarasów i balkonów
 Do SPA, natrysków i kabin prysznicowych
 Do uszczelniania basenów
 Zbrojona mikrowłóknami
 Wyjątkowo łatwa w nakładaniu
 Paroprzepuszczalna
 Wodoszczelna
 Wysokoelastyczna
 Mrozoodporna, wodoodporna 

WIMOLASTIC zestaw 16 kg
(worek 2x6 kg + kanister 2x2 kg)

WIMOLASTIC zestaw 32 kg
(worek 24 kg + kanister 8 kg) 



ZAPRAWY / POSADZKI CEMENTOWE

 Do wyrównywania i szpachlowania 
powierzchni

 Wzmocniona włóknami
 Grubość warstwy od 3 – 40 mm
 Na ściany i podłogi
 Do wewnątrz i na zewnątrz
 Szybki czas schnięcia,

ruch pieszy po 8 godzinach
 Mrozoodporna i wodoodporna
 Klasy CT-C20-F4 wg EN 13813:2003,

zgodna z EN 998-1:2010

 Grubość warstwy od 10 do 80 mm 
 Szybkoschnąca, ruch pieszy po 24 godzinach 
 Pod masy samopoziomujące 
 Do  ogrzewania podłogowego 
 Pod parkiety i panele 
 Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny 
 Do wewnątrz i na zewnatrz 
 Mrozoodporna i wodoodporna
 Klasy CT-C30-F6-A22 wg wg PN-EN 13813

CEMENTOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA
SZPACHLOWO-WYRÓWNUJĄCA

ZAPRAWA CEMENTOWA DO WYKONYWANIA 
POSADZEK I PODKŁADÓW CEMENTOWYCH



WIM MATA
USZCZELNIAJĄCO-ROZDZIELAJĄCA 
(MUR)

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi
Wodoszczelna, wodoodporna, szczególnie zalecana na tarasy i balkony
Umożliwia prace w trudno przewidywalnych warunkach atmosferycznych
Elastyczna, mostkująca rysy, redukująca naprężenia
Zalecana do płytek wielkoformatowych
Zmniejsza naprężenia między warstwami
Do systemów ogrzewania podłogowego
Odporna na działanie alkaliów oraz procesy starzenia i gnicia
Zgodna ze Standardami Prac Glazurniczych 

TRZYWARSTWOWA MATA USZCZELNIAJĄCA PRZECIW WILGOCIOWO POSADZKI

Samoprzylepna – łatwa w aplikacji
Na balkony i tarasy
Odporna na alkalia
Wodoszczelna i elastyczna
Wytrzymała na rozciąganie
Do uszczelniania dylatacji oraz krawędzi
ścian i podłóg
Wysoka przyczepność do PVC (do drzwi, 
progów, okien tarasowych i balkonowych)
Wysoka przyczepność do blachy
(obróbki blacharskie)
Do wewnątrz i na zewnątrz

SAMOPRZYLEPNA, BUTYLOWA TAŚMA 
USZCZELNIAJĄCA WIM

TAŚMA BUTYLOWA
SAMOPRZYLEPNA 



www.wim-chb.pl

WIM sp. z o.o. 
Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski, Poland
Tel. +48 44 744 12 50
Fax +48 44 744 12 59 

https://facebook.com/wimspzoo

www.youtube.com/user/wimspzoo

https://www.instagram.com/wimspzoo

WIM FLEXBAND
Szczególnie zalecana na tarasy i balkony
Do stosowania w basenach
Dedykowana do uszczelnień na bazie cementowej
Tworzy nierozdzielne połączenie z materiałem hydroizolacyjnym
Wzmacnia miejsce styku profilu tarasowego z warstwą hydroizolacji
Zapewnia szczelności i elastyczność w miejscach krytycznych 
warstwy izolacyjnej
Odporna na media agresywne

Do klejenia i uszczelniana płyt budowlanych WIM Platte 
Do klejenia i uszczelniana połączeń między brodzikiem 
posadzkowym WIM Platte, a ścianą, posadzką cementową
Do wodoszczelnego klejenia i uszczelniania styków krawędzi 
mat i taśm uszczelniających z włókniną polipropylenową
Do montażu, klejenia i uszczelniania elementów wykonanych 
z różnorodnych materiałów jak np. płytki ceramiczne, kamień 
naturalny, drewno, szkło, metal, tworzywa sztuczne, styropian
Do uszczelniania lekko nawilżonych nieporowatych powierzchni
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych i spoin przyłączeniowych, 
szczególnie na zewnątrz budynków

SPECJALISTYCZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

Opcja:
Klamry do zszywania 
betonu (25 szt.)

Dostępny w dwóch kolorach: 
biały lub szary

WIM STRONG TURBO

WIM STRONG

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, szybko 
twardniejąca masa na bazie żywicy poliestrowej 
bez styrenu

KOTWA CHEMICZNA
Uniwersalna masa klejąco-uszczelniająca

Do klejenia betonu i stali, płytek ceramicznych, 
kamienia naturalnego, drewna
Do naprawy rys i pęknięć
Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Do kotwienia elementów w ścianie 
Może służyć jako szybko-sprawna kotwa chemiczna
Żywica poliestrowa nie zawiera styrenu


