
HYDROSTOP-ELASTYCZNY
Polimerowo-mineralna powłoka hydroizolacyjna, 

i podkład pod taśmę zbrojącą

Instrukcja techniczna – Produkt 501+502

  WŁASNOŚCI PRODUKTU

• Elastyczna powłoka uszczelnia rysy włosowate, 
• Stosuje się na lekko wilgotne podłoże, 
• Ekologiczny produkt wodorozcieńczalny, 
• Wodoszczelność 40m słupa wody,
• Uszczelnienie bezspoinowe,
• Powłoka odporna na wody o agresywności XA1 do XA3 

oraz na ścieki bytowe,
• Ogranicza karbonatyzację betonu, mrozoodporna, paro-

przepuszczalna,
• Po związaniu efekt matowej powłoki dający dobrą przy-

czepność np. kleju do płytek, itp.

  ZASTOSOWANIE
Hydrostop-Elastyczny to powłoka uszczelniająca rysy wło-
sowate oraz uginające się powierzchnie materiałów spręży-
stych.  Powłoką  można  uszczelnić  podłoża  z  ograniczoną
przyczepnością,  np.  z  tworzyw lub z  porami powierzchni
zabrudzonymi  powłokami  pochodzenia  bitumicznego  oraz
powierzchnie  pokryte  farbami  akrylowymi o  dobrej  przy-
czepności. 

Produkt stosuje się na powierzchnie elementów po-
datnych na powstanie rys 0,1mm takich jak: stropy, płyty
nośne  balkonów,  cienkie  zbrojone  wylewki  w  łazien-
kach,  kuchniach,  i  na  tarasach.  Hydrostop-Elastyczny
stosuje się zarówno do izolowania na etapie budowy obiek-
tu, jak i do istniejących budowli. Produkt jest trudnozapal-
ny.  Niniejszy  produkt  stosuje  się  w  powyżej  podanym
zakresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym,
użyteczności  publicznej,  od  wewnątrz  i  z  zewnątrz  kon-
strukcji. Materiał dwuskładnikowy 501+502 jest odporny
na wodę chlorowaną i sól odladzającą.

Powierzchnie nierówne, styki elementów, rysy widocz-
ne okiem nieuzbrojonym, stropy prefabrykowane, dylatacje
uszczelnia  się  Hydrostopem-Superelastycznym lub  Hy-
drostopem-Elastyczym  Zbrojonym.  Mury  uszczelnia  się
kompleksowo  z  użyciem  Systemu  Hydroizolacji  Murów.
Niezagrożone pękaniem elementy żelbetowe uszczelnia się
Hydrostopem-Mieszanką Profesjonalną.

  SPOSÓB DZIAŁANIA
Hydrostop-Elastyczny to  wodorozcieńczalna  powłoka
akrylowa z wypełniaczem mineralnym. Po naniesieniu każ-
da warstwa powłoki wiąże schnąc, a po całkowitym związa-
niu staje się wodoodporna, wodoszczelna i mrozoodporna. 

Fot.  1.  Uszczelnienie  Hydrostopem-Elastycznym 2,0kg/
m2, cienkiej, podatnej na zarysowania włosowate zbrojo-
nej  wylewki  tarasu ocieplanego.  Wylewka  ma grubość

5cm i jest zbrojona siatką Rabitza. Dodatkowo styki wy-
lewki  w narożnikach  będą doszczelnione  Hydrostopem-
Taśmą. 

Rys. 1: Schemat uszczelnienia balkonu z korekcją spadku
przy pomocy dodatkowej wylewki. Widoczne jest zarów-
no  uszczelnienie  Hydrostopem-Taśmą styku  ze  ścianą,
jak i uszczelnienie materiałem elastycznym przed nałoże-
niem płytek.

  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnię  uszczelnianą  może  stanowić  mrozoodporny
beton, mur, tynk, ceramika, powłoki Hydrostop, szkło, stal
zabezpieczona antykorozyjnie, tworzywa sztuczne  (bez te-
flonu, a w przypadku polietylenu tylko rury przy przej-
ściach  przez  przegrodę  betonową),  gładkie  warstwy
bitumiczne  o  gwarantowanej  przyczepności  do  podłoża,
rury  z  tworzywa  zmechacone  papierem  ściernym.  Z  po-
wierzchni zaleca się usunąć wszelkie warstwy pogarszające
przyczepność. Jeśli w trakcie robót występuje przesiąkanie
wody przez powierzchnię, to należy ją wstępnie uszczelnić
innymi produktami  Hydrostop  lub czasowo usunąć  parcie
wody (np. igłofiltry). Powierzchnie cementowe zaimpregno-
wać  Hydrostopem-Przezroczystym zmieszanym  1:1  z
wodą.  Hydrostop-Elastyczny zaleca  się  nakładać  na  po-
wierzchnie gładkie, na których przyłożona kostka długości
3cm daje prześwit do 0,5mm. Przy większej chropowatości
zaleca się użycie w zamian  Hydrostopu-Superelastyczne-
go, który z powodzeniem uszczelnia chropowate powierzch-
nie.  Powierzchnia  przed rozpoczęciem uszczelniania  musi
być optycznie sucha i dająca przyczepność.

  PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Przed  przygotowaniem  produktu  do  nakładania  należy
upewnić się, że warunki do pielęgnacji – schnięcia produktu
będą odpowiednie. Produkt  dwuskładnikowy 501+502 od-
waża się w proporcji wagowej jedną część płynu i dwie czę-
ści  proszku  oraz  miesza  szpachelką  w  dużym  płytkim
naczyniu (np. kuweta) do momentu ujednorodnienia. Mie-
szane składniki uzupełnić wodą dla uzyskania konsystencji
dogodnej do nanoszenia. Dopuszczalne jest mieszanie me-
chanicznym mieszadłem wolnoobrotowym do 300 obrotów
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na minutę dozując stopniowo składnik suchy do płynu, a nie
na odwrót.

  NANOSZENIE POWŁOKI
Powłokę  można  nakładać  pędzlem  lub  agregatem  malar-
skim.  Produkt  nanosi  się  w  minimum dwóch  warstwach,
każda do 0,5mm grubości, czyli do 1kg/m2 na każdą war-
stwę.  Każdą  warstwę  pozostawia  się  do  wyschnięcia  w
przewiewie i wilgotności względnej powietrza  nie przekra-
czającej 80%. Następną warstwę można nakładać, gdy po-
przednia nie zostawia śladu na kciuku po mocnym potarciu
powierzchni. Zwykle warstwa schnie i wstępnie wiąże oko-
ło 90 min, ale jest to mocno zależne od warunków schnię-
cia, czyli temperatury, wilgotności i przewiewu.

Pomieszczenia w trakcie pracy i wiązania powłoki na-
leży cały czas wietrzyć i utrzymywać w temperaturze  po-
wyżej 5°C.  Przykłady użycia produktu pokazuje fotografia
1 i rys. 1.

  PIELĘGNACJA
Nałożoną powłokę należy skutecznie wysuszyć. W tempera-
turze 18°C i słonecznej suchej pogodzie lub w ciepłym, su-
chym, przewietrzanym pomieszczeniu wystarczy 5 godzin
suszenia. W innych warunkach zaleca się 2 doby. Zalecana
wilgotność do 80%. Po tym okresie czasu można powłokę
zasypywać  ziemią  lub  naklejać  płytki  lub  zalewać  wodą.
Brak  stosownych  warunków dojrzewania  może  spowodo-
wać nieprawidłowe wiązanie.

  PRACE WYKOŃCZENIOWE
Powłokę można  pokrywać płytkami na kleju elastycznym
po czasie  5 godzin do dwóch dób zależnie  od warunków
dojrzewania. Farby silikonowe i akrylowo-silikonowe moż-
na  nakładać  po 8  godzinach.  Powłoki  malarskie  powinny
mieć zdolność do rozciągania >8% bez powstawania pęk-
nięć. Materiały te zaleca się nakładać po upewnieniu się, że
uszczelnienie wykonano prawidłowo (np. próba wodna). 

  UWAGI DODATKOWE
Nakładanie jednorazowo zbyt grubej warstwy ewentual-
nie brak wystarczającego suszenia w przewiewie lub su-
szenie  w  zbyt  wysokiej  wilgotności  powietrza  mogą
spowodować nieprawidłowe wiązanie i pojawianie się na
powierzchni białych kropel, brak wiązania, zjawisko bra-
ku odporności  na zraszanie  wodą lub pękanie  powłoki.
W przypadku gdy ujawni się zbyt słaba przyczepność do
cementowego podłoża,  które  nie  było zaimpregnowane
Hydrostopem-Przezroczystym, to producent nie jest od-
powiedzialny za odspajanie od zbyt słabego podłoża. W
razie  stosowania  z  taśmą uszczelniającą,  zbrojącą  uży-
wać tylko taśmy firmy Hydrostop.

  ZALECENIA BHP
Hydrostop-Elastyczny  ma silne własności klejące. Należy
starać się utrzymać miejsce pracy w czystości oraz stosować
przy pracy szczelne  rękawice i korzystnie  jest  używać ta-
śmy maskujące malarskie. Przy nakładaniu powłoki powy-
żej  głowy  oraz  zawsze  w czasie  pracy agregatem należy
stosować okulary ochronne, ubranie robocze i czapkę.  Po-
mieszczenia  uszczelniane  skutecznie  wietrzyć.  U  osób
uczulonych na  polimery akrylowe  może  wystąpić  reakcja
alergiczna. Chronić przed dziećmi. Na życzenie dostarczany
jest atest PZH oraz Karta Bezpieczeństwa.

   DANE TECHNICZNE
Nazwa i nr.: Hydrostop-Elastyczny dwuskładnikowy

501+502, 
Rodzaj prod.: polimerowo-mineralna powłoka hydroizola-

cyjna,
Postać: 501 płyn, 502 proszek, wagowo 1:2
Podłoże: nośne,  wodoodporne:  beton  na  zewnątrz

F50,  mur,  ceramika,  powłoki  Hydrostop,
masy bitumiczne o dobrej przyczepności do
podłoża  (nie  lepiki),  szkło,  stal  zabezpie-
czona  antykorozyjnie,  tworzywa  sztuczne
(dla PE i PVC tylko rury zmechacone papie-
rem ściernym).

Wielkość opakowania: 10+20kg,
Orientacyjne zużycie: 0,4 do 2kg/m2

Zużycie impregnatu 211 na pyliste podłoże: 0,1kg/m2

Maksymalna grubość warstwy: 0,5mm 
Maksymalna grubość izolacji: 2mm 
Szerokość rysy do pokrycia: ≤0,1mm tylko przy 2kg/

m2

Wydłużenie przy zerwaniu: ≥7%
Przyczepność laborator. po 7 dniach:≥0,7 MPa
Przyczepność w war. Polowych po 7 dniach:≥0,3 MPa
Wodoszczelność po 7 dniach: ≥0,3MPa przy 2kg/m2

Temperatura stosowania i składowania: 0°C do 30°C
Odporność na: wody  gruntowe  agresywności  XA3,  ścieki

bytowe, ale nie gnojowica,  woda pitna chlo-
rowana i basenowa XD3, woda deszczowa z
rzek i rowów melioracyjnych, z wyłączeniem
agresywnych  ścieków przemysłowych.  XC4,
XF4

Czasy harmonogramowe:
Od związania betonu/napraw do nakładania powłoki: ≥3dni

jednak w zestawie z 511 i 512 można nało-
żyć od razu

Czas do nałożenia kolejnej warstwy: ~120min
Czas suszenia-wiązania całej powłoki: od 5 do 48h
Swobodny ruch pieszy po powłoce po: >8h
Ruch kołowy po powłoce po: ≥2 doby
Nanoszenie  płytek,  termoizolacji,  zalewanie,  zasypywanie

wilgotnym gruntem: od 5 do 48h
Nanoszenie farb hydrofobowych: ≥8h
Okres  przydatności:  w całych  opakowaniach  1  rok  od

daty produkcji. Chronić przed mrozem.
Dokumenty odniesienia: PN-EN1062-1:2005,  PZH nr HK/
B/1175/05/2013, Certyfikat zgodności nr 9/PN/2019, Karta
Bezpieczeństwa.  Aktualizacje  dokumentów  pod  adresem
www.hydrostop.pl.

Hydrostop otrzymał szereg nagród, a w szczególności w
2003r  Puchar  jako  ekologiczny  produkt  budowlany.
Otrzymał  też  nagrodę na WPPK w Szczyrku  2007 i w
2011r.

 

HYDROSTOP Zakład Wytwarzania Materiałów Izolacyjnych. 
Informacje, konsultacje i sprzedaż:
ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa, www.hydrostop.pl 
tel. 22-8110895, tel/fax 22-6142666, tel. 602-616556
Sprzedaż z dostawą kurierską lub odbiorem własnym. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, a za dobór wyrobu,
warunki i sposób użycia odpowiada podejmujący decyzje.
Hydrostop jest chroniony przez Urząd Patentowy.
Użycie Hydrostopu oznacza akceptację Warunków Dostaw.
Opis aktualizowany bez powiadamiania. Aktualizacja 2019-12-04
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