
grubowarstwowa masa asfaltowo-kauczukowa, 
rozpuszczalnikowa przeznaczona 
do hydroizolacji ciężkiej przeciwwodnej 
oraz do klejenia termoizolacji i papy 

ZASTOSOWANIE

OPIS WYROBU

grubowarstwowa masa asfaltowo-kauczukowa, 
rozpuszczalnikowa przeznaczona 
do hydroizolacji ciężkiej przeciwwodnej 
oraz do klejenia termoizolacji i papy 

ARBOLEX-AQUA PLUS

K A R TA  T E C H N I C Z N A

ARBOLEX-AQUA PLUS przeznaczony jest do stosowania przy każ-
dej pogodzie na podłoża suche jak i mokre, wypiera wodę. Moż-
na stosować w trakcie padającego deszczu, przylega do podło-
ża nawet pod wodą! ARBOLEX-AQUA PLUS szczególnie polecany 
jest do wykonywania bezspoinowych, elastoplastycznych powłok 
wodochronnych typu ciężkiego wszelkich betonowych (mono-
litycznych lub murowanych) elementów budowlanych, oraz do 
wypełniani i hydroizolacji przerw dylatacyjnych, a także do wy-
konywania miejscowych uszczelnień i napraw bezszwowych po-
włok hydroizolacyjnych pod ziemią, uszczelnień typu wannowego 
itp. ARBOLEX-AQUA PLUS nadaje się do uszczelniania wszelkich 
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do nakładania masy ARBOLEX-AQUA PLUS 
powinno być wysezonowane, pozbawione szronu, lodu, winno być 
jednorodne, nośne, wolne od luźnych elementów, czyste i pozba-
wione środków antyadhezyjnych. Wszelkie kąty proste zewnętrz-

ne powinny być sfazowane (ścięte), a kąty wewnętrzne wyoblone 
(wykonać fasety) Tak przygotowane podłoże zagruntować Dys-
perbitem Grunt, Asfalbitem lub Izobitem SBS Expres (w zależno-
ści od potrzeby lub wybranego systemu). 

ARBOLEX-AQUA PLUS to masa bitumiczna w postaci pasty, wy-
soko modyfi kowana kauczukiem syntetycznym, zawiera włókna 
zbrojące i dodatki chemiczne poprawiające jej właściwości aplika-
cyjne oraz przyczepność i elastyczność. Powłoka powstała z masy 
Arbolex-Aqua Plus jest wyjątkowo elastoplastyczna, zdolna do ni-

welowania nawet znacznych ruchów podłoża, wodoodporna. Wy-
kazuje odporność na wpływ warunków atmosferycznych, słabych 
kwasów i zasad, agresywnych substancji zawartych w opadach 
atmosferycznych i gruncie. Nie reaguje ze styropianem i jego od-
mianami.

CECHY WYROBU

do stosowania na podłoża zmrożone w ujemnych tempe- 
raturach od -15°C (plastyczna)
do stosowania w kontakcie z każdym rodzajem termoizolacji 
do stosowania przez cały rok na suche i mokre podłoża  
– wypiera wodę

bardzo silne wiązanie z podłożem nawet pod wodą 
natychmiast po nałożeniu odporna na deszcz, mgłę, zalanie  
wykopu i ujemne temperatury

przepustów przez konstrukcje budowlane. ARBOLEX-AQUA PLUS 
można stosować do klejenia wszystkich typów płyt termoizola-
cyjnych do ścian fundamentowych w strefi e podziemnej, oraz do 
klejenia płyt termoizolacyjnych i styropapy na dachach płaskich, 
oraz do klejenia papy podkładowej do styropianu w obrębie da-
chów płaskich. (Uwaga! Nie używać ARBOLEXU-AQUA PLUS do 
produkcji styropapy). Stosować tylko na zewnątrz pomieszczeń w 
miejscach dobrze wentylowanych. Stosować w temperaturze od 
-15°C do +350C. Należy unikać nakładania masy podczas silnego 
nasłonecznienia powierzchni.

WYKONANIE

1. Wykonywanie uszczelnień bezszwowych:
ARBOLEX-AQUA PLUS nakładać w minimum dwóch warstwach 
pacą stalową stroną zębatą, a następnie zagładzać gładką stroną 
pacy. Kolejną warstwę nakładać prostopadle do warstwy poprzed-
niej. Dzięki temu eliminuje się przypadkowe nieciągłości powłoki. 
Grubość nakładanej warstwy jednorazowo nie powinna przekra-
czać 2 do 3mm. Należy kontrolować grubość warstwy poprzez 
kontrolę zużycia materiału. Przed nałożeniem kolejnej warstwy 
poprzednia warstwa musi związać. Duża wilgotność i niska tem-
peratura znacznie wydłuża czas wiązania. Korzystniej jest nakła-
dać dwie warstwy cieńsze niż jedną grubą. Podczas stosowania 
wyrobu w wysokich temperaturach, nakładać cieńsze warstwy. 
Pozwala to na równomierne odparowanie rozcieńczalnika z całej 

grubości warstwy. Należy zbroić tkaniną techniczną np. Siatką po-
lipropylenową PP (z atestem do hydroizolacji) wszelkie przejścia 
robocze, fasety, dolewki, dylatacje czy też inne strefy narażone na 
niekontrolowane pęknięcia. Czas całkowitego związania zależy od 
warunków atmosferycznych i może wynosić 14 dni. Prowadzenie 
dalszych prac związanych z klejeniem termoizolacji minimum 3 
dni, zasypanie wykopu – nie wcześniej jak po 7 dniach od dnia 
klejenia.

2. Klejenie styropapy na dachach płaskich
Klejenie zaczynamy od krawędzi dachu. Masę Arbolex-Aqua Plus 
nakładamy punktowo na płyty styropianowe (10 – 12 placków na 
płytę 0,5m2 i 16 placków na płytę 1m2) lub na bardzo równych 
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DANE TECHNICZNE

barwa czarna

grubość pojedynczej warstwy 2 do 3mm przy jednokrotnym nakładaniu

czas wiązania warstwy
pyłosuchość: 3 – 5 godzin
suchość właściwa: 3 – 7 dni
wiązanie jako klej do ociepleń do 14 dni

ilość warstw zależnie od potrzeb od 2 do 4

pozostałość suchej masy 80%

zużycie Około 1,2kg/m2/1mm grubości warstwy

temperatura podłoża  i powietrza podczas stosowania +5  - +350C
klejenie papy do ociepleń (XPS, EPS, PIR) +5 - +250C

metoda nakładania paca stalowa, kielnia

warunki przechowywania w suchych i chłodnych pomieszczeniach

okres przydatności (od daty produkcji) do 12 miesięcy

mycie narzędzi benzyna lakowa, rozpuszczalnik organiczny

ZALECENIA OGÓLNE
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją 
producenta, normami i właściwymi przepisami BHP.

OPAKOWANIA

Jednostkowe Zbiorcze

Wiaderko 10 kg 550

Wiaderko 20 kg 660

powierzchniach pacą zębatą i dociskając ruchem kolistym układa-
my na powierzchni podłoża. W celu zachowania bezpieczeństwa 
(przepisy BHP) zaleca się dodatkowe mocowanie mechaniczne 
przyklejanej styropapy po obwodzie dachu. Czas całkowitego 
związania zależy od warunków atmosferycznych i może wynosić 
14 dni. Prowadzenie dalszych prac związanych z wykończeniem 
połaci dachu – nie wcześniej jak po 7 dniach.

3. Klejenie płyt styropianowych i ich odmian do ścian fun-
damentowych
Klejenie rozpoczynamy od dna wykopu. Masę Arbolex-Aqua Plus 
nakładamy punktowo na płyty styropianowe (10 – 12 placków na 
płytę 0,5m2 i 16 placków na płytę 1m2) lub na bardzo równych po-
wierzchniach pacą zębatą i dociskając ruchem kolistym układamy 
na powierzchni podłoża. Klejąc płyty termoizolacyjne w strefi e co-
kołowej zaleca się dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt powy-
żej strefy rozbryzgowej wód opadowych z uwagi na możliwość nie 
standardowego obciążenia ściany – cokołu np. płytka elewacyjna 

kamienna. Czas całkowitego związania zależy od warunków atmos-
ferycznych i może wynosić 14 dni. Prowadzenie dalszych prac zwią-
zanych z zasypaniem wykopu – nie wcześniej jak po 7 dniach. 

4. Klejenie papy
Papę można kleić tylko i wyłącznie na powierzchnie płaskie w ob-
rębie dachów płaskich na podłoża takie jak płyty termoizolacyjne 
EPS, XPS, PIR, beton, stare powłoki bitumiczne i papowe. Przed 
przystąpieniem do klejenia należy papę rozprężyć, a minimum 24 
godziny przed rozpoczęciem prac przechowywać ją oraz produkt 
w temperaturze pokojowej. Masę nakładamy na podłoże oraz na 
powierzchnię zakładu papy pacą zębatą pasami (nie nakładać na 
całość powierzchni) a następnie dociskamy papę. 

W celu zagwarantowania 100% szczelności przed przystąpieniem 
do przyklejania kolejnych warstw zakłady papy przeszpachlować 
od góry masą ARBOLEX-AQUA PLUS. Czas całkowitego związania 
zależy od warunków atmosferycznych i może wynosić 14 dni.

NARZĘDZIA

Paca stalowa, kielnia

WARUNKI WYKONANIA 
Prace prowadzić w temperaturze podłoża i powietrza od -150C do 
+350C.

UWAGI
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są 
dla temperatury 230C ± 20C i wilgotności powietrza 50% – 60%.W 
innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. 
Arbolex-Aqua Stop zawiera rozcieńczalnik organiczny, podczas 
stosowania przestrzegać stosownych przepisów BHP. W szczegól-
ności zadbać o bardzo intensywne przewietrzanie miejsca wyko-

nywania robót. Nie stosować wewnątrz budynków. Produkt chro-
nić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast 
przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. 
Przy podłożu wilgotnym i mokrym masę należy wcierać w podłoże 
wolnymi ruchami celem wyparcia wody oraz aktywacji związków 
chemicznych poprawiających przyczepność do mokrych podłoży. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Benzyna lakowa, rozpuszczalnik organiczny.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opako-
waniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł 

ognia. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne. Okres 
przydatności do użycia 12 miesięcy.

Wyrób spełnia wymagania: PN-B 24620:1998/Az 1:2004
Wyrób posiada Atest Higieniczny.



83-250 Skarszewy, ul. Górna 5
+48 58 588 22 24      
+48 58 588 03 22
biuro@izolex.pl3 z 3

UWAGA

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego 
zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej 
opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne 
próby lub zasięgnąć porady producenta. Prawidłowe, a tym sa-
mym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kon-
troli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu. 
Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić 

odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego 
użycia lub przechowywania produktu.
Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje 
wszystkie poprzednie.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w bu-
downictwie.

Skarszewy, dnia 02.06.2014


