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PRZECIWWODNE IZOLACJE BALKONÓW

SPOSÓB WYKONANIA

WODOSZCZELNA POSADZKA NA BALKONIE 

Starannie zaaranżowany balkon podnosi komfort użytkowania mieszkania oraz zwiększa jego wartość. W naszym klimacie balkony narażone 
są na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wśród czynników mogących powodować uszkodzenia posadzek balkonowych 
należy wymienić wnikanie wody deszczowej pod warstwę podpłytkową, a w następstwie wypłukiwanie związków wapnia na powierzchnię 
płytek, cykliczne zamarzanie wody w okresie zimowym, jak również szokowe zmiany temperatury latem. 

Firma quick-mix oferuje kompleksowy system pozwalający na wykonanie trwałej i szczelnej izolacji przeciwwodnej wraz z przyklejeniem okła-
dziny ceramicznej. System gwarantuje szczelność oraz wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie posadzki na balkonie.

1.  Warstwa sczepna – H4 Mostek 
sczepny

2.  Warstwa spadkowa – ZE 04 Jastrych 
cementowy

3.  Gruntowanie podłoża – UG Emulsja 
gruntująca

4.  Aluminiowy profil balkonowo- 
-tarasowy P 10 lub P 20 lub P 30

5.  Izolacja wodoszczelna  
– FDS 2K Elastyczna, 
dwuskładnikowa zaprawa 
uszczelniająca

6.  Doszczelnienie połączenia 
posadzki ze ścianą – DBF Taśma 
uszczelniająca

7.  Doszczelnienie połączenia posadzki 
z progiem drzwi balkonowych  
– DBF-b Taśma uszczelniająca

8.  FX 600 Flex Elastyczna zaprawa 
klejąca

9.  Okładzina ceramiczna

10.  FF 911 Szybkowiążąca, elastyczna 
zaprawa do fugowania

11.  BFM-flex Jednokomponentowa 
poliuretanowa masa przeznaczona 
do uszczelnień szczelin 
dylatacyjnych
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PRZECIWWODNE IZOLACJE BALKONÓW

SPOSÓB WYKONANIA

KOLEJNOŚĆ PRAC PODCZAS WYKONYWANIA SZCZELNEJ POSADZKI NA BALKONIE

1. Oczyścić powierzchnię żelbetowej płyty balkonowej
2. Wykonać warstwę sczepną z mostka sczepnego H4
3. Wykonać warstwę spadkową z jastrychu cementowego ZE 04. Spadek powinien wynosić min 1,5%
4. Zagruntować warstwę spadkową emulsją gruntującą UG
5.  Wykonać wodoszczelną izolację podpłytkową z elastycznej zaprawy uszczelniającej FDS 2K, powłokę nakładać w dwóch cyklach 

roboczych, łączne zużycie ok. 4,5 kg/m²
6.  Wzdłuż krawędzi łączących posadzkę balkonu i ściany wkleić taśmę uszczelniającą DBF, w narożach balkonu wkleić narożniki 

uszczelniające DE
7. Doszczelnić połączenie posadzki z progiem drzwi balkonowych samoprzylepną taśmą uszczelniającą DBF-b
8. Przykleić okładzinę ceramiczną elastyczną zaprawą klejącą FX 600 flex lub FX 900 Super flex
9. Zaspoinować płytki szybkowiążącą, elastyczną zaprawą do fugowania FF 911
10.  Połączenie pomiędzy cokolikiem i posadzką oraz cokolikiem i ścianą oraz między profilem balkonowym i płytką wypełnić masą 

poliuretanową BFM-flex

ZALETY SYSTEMU BALKONOWEGO QUICK-MIX:
ü wodoszczelna i elastyczna podpłytkowa powłoka izolacyjna
ü doszczelnienie naroży balkonu taśmą uszczelniającą
ü doszczelnienie progu drzwi balkonowych samoprzylepną taśmą uszczelniającą
ü elastyczna, trasowa zaprawa klejąca 
ü odporność na obciążenia eksploatacyjne
ü duża odporność na oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz na korozję
ü estetyczne i trwałe wykończenie krawędzi balkonu aluminiowymi profilami 

ZE 04 JASTRYCH CEMENTOWY

Sucha zaprawa cementowa o uziarnieniu 0-4 mm przeznaczona do wykonywania warstw spadkowych  
na balkonach. Oznaczenie CT-C25-F4 wg EN 13813.

UG EMULSJA GRUNTUJĄCA

Preparat do gruntowania nasiąkliwych podłoży mineralnych. Zwiększa przyczepność powłok izolacyjnych  
do podłoża.

P 20 PROFIL BALKONOWO-TARASOWY

Aluminiowy profil balkonowo-tarasowy. Umożliwia estetyczne i trwałe wykończenie krawędzi balkonu.

FDS 2K ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA

Modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca do wykonywania elastycznych powłok wodoszczelnych 
na balkonach oraz tarasach. Oznaczenie CM O2P wg EN 14891.

DBF TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 

Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca przeznaczona do wklejania wzdłuż krawędzi łączących płytę 
balkonową ze ścianą budynku oraz wzdłuż profili balkonowo-tarasowych.

DBF-B TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca z samoprzylepnym paskiem z butylu przeznaczona  
do łączenia powłoki izolacyjnej z progiem drzwi balkonowych.

FX 600 FLEX ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA

Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do klejenia okładzin ceramicznych na balkonach oraz na tarasach. 
Oznaczenie C2 TE wg EN 12004.
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produkcja tynków i farb

produkcja suchych zapraw

Region zachodni

doradcy techniczno-handlowi:
1 – tel. kom. 695 250 961
2 – tel. kom. 603 769 966
3 – tel. kom. 695 250 867 
4 – tel. kom. 609 757 353 
5 – tel. kom. 695 250 877 
6 – tel. kom. 601 927 273

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 693 315 262

Region północny

doradcy techniczno-handlowi:
7 – tel. kom. 601 864 635
8 – tel. kom. 609 666 776
9 – tel. kom. 601 880 118

10 – tel. kom. 693 315 259
11 – tel. kom. 609 446 009
12 – tel. kom. 603 393 918

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 601 864 636

Region centralny

doradcy techniczno-handlowi:
13 – tel. kom. 605 208 628
14 – tel. kom. 695 251 827
15 – tel. kom. 695 168 828
16 – tel. kom. 695 251 014
17 – tel. kom. 609 446 088
18 – tel. kom. 605 302 124
19 – tel. kom. 695 168 864

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 693 315 262
tel. kom. 609 757 626

quick-mix Spółka z o.o.

siedziba firmy:
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
fax 71 392 72 23
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

dział sprzedaży:
tel. 71 392 72 11
 71 392 72 15
 71 392 78 50
 71 392 78 75
fax 71 392 72 24
e-mail: sprzedaz@quick-mix.pl

dział zarządzania produktem
tel. kom. 601 997 187
tel. kom. 695 251 043
tel. kom. 695 250 396

quick-mix.pl
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