
IZOLACJA DACHU Z BETONU 
 

Canada Waterproof System oferuje 
szybką i prostą hydroizolację  dachu  
z betonu. Nakładamy cienką membranę  
o grubości maksymalnie  2mm. 
Membrana jest elastyczna i odporna na 
UV co gwarantuje długotrwałość 
użytkowania dachu. Elastomer bitumiczny 
ma tzw. pamięć kształtu co pozwala mu 
“pracować” wraz z warstwami z którymi 
się styka. Z powodzeniem jest używany  
w konstrukcjach dachów odwróconych.  

Inspekcja w celu sprawdzenia przyczepności powłoki: 

 solidność i wytrzymałość istniejącej warstwy dachowej, 

 powierzchnia musi być wolna od wad, 

 odwodnienie powierzchni dachu musi działać prawidłowo, 

 podłoże musi być suche. Wilgotność, można sprawdzić za pomocą specjalistycznych 
przyrządów lub w kilku miejscach szczelnie przykleić kawałki folii. Jeżeli po 48h folia jest 
wilgotna od spodu lub miejsce przyklejenia folii jest zdecydowanie ciemniejsze, to beton 
wymaga wysuszenia. Test nie jest dokładny i jedynie wskazuje, że są problemy z wilgotnością, 

 jeśli na powierzchni dachu jest już położona poprzednia izolacja należy pokryć fragment jej 
używając CWS R i sprawdzić jak płynna guma z nią współpracuje. 

Przygotowanie powierzchni dachu: 

 oczyścić powierzchnię z wykwitów pleśni lub mchów, brudu, oleju, smaru, smoły węglowej, 
mastyksu, łuszczącej się farby, silikonu itp. Zaleca się umycie dachu używając myjki 
ciśnieniowej, 

 powierzchnia przed aplikacją musi być sucha, 

 powierzchnia musi być wolna od wad. Szczeliny i ubytki powyżej 4 mm należy wypełnić gumą 
w płynie CWS R lub CWS F i odpowiednio wzmocnić geowłókniną poliestrową, 

 oczyścić i usunąć luźną rdzę z metalowych powierzchni, 

 przygotować przewody metalowe poprzez przetarcie ich np. papierem ściernym  
do wysokości 10 cm od poziomu, 

 zamontować osłony ochronne nad odpływamy odprowadzającymi wodę z dachu aby  
nie zakleić ich gumą, 

 zabezpieczyć krawędzie dachu/okna itp. aby uniknąć zabrudzenia w trakcie natryskiwania, 

 wszelkie prace zabezpieczające i przygotowawcze w tym zabezpieczenia CWS R muszą być 
wykonane na 24 godziny przed rozpoczęciem natrysku CWS 1000N. 



     

 

Nałożenie podkładu bitumicznego na beton: 

 w celu zwiększenia przyczepności gumy do betonu należy całą powierzchnie przemalować 
podkładem bitumicznym wodnym lub głębiej penetrującym -rozpuszczalnikowym.  

 po wyschnięciu lub odparowaniu rozpuszczalnika  przystąpić do dalszych prac. 

Obróbka miejsc newralgicznych: 

 wszystkie elementy styku dachu z attyką , kominami , wspornikami itp. muszą być 

zabezpieczone CWS R metodą trójwarstwową ( guma – włóknina – guma, drugą warstwę 

gumy nakładamy po lekkim przeschnięciu pierwszej warstwy z zatopioną geowłókniną), 

 zniszczoną obróbkę blacharską należy wymienić a powierzchnię pod nią zabezpieczyć metodą 

trójwarstwową, 

 w wielu przypadkach, jeżeli nie ma ostrych krawędzi, można obróbkę dachową bezpośrednio 

pokryć gumą CWS R odpowiednio wzmacniając ją geowłókniną. 

Aplikacja produktu: 

 zalecana finalna grubość powłoki po wyschnięciu to 1,4-2mm dla gumy w płynie do natrysku 
(CWS 1000N), co przekłada się na wydajność 2-3 l/m². W trakcie natrysku strumień 
elastomeru miesza się z katalizatorem uruchamiając proces polimeryzacji. Produkt od razu 
przywiera do powierzchni (nie ścieka). Powierzchnie pionowe pokrywamy produktem 
natryskując go od dołu do góry, 

 stosowanie produktów w bezpośrednim nasłonecznieniu w temperaturach powyżej + 30°C 
może powodować powstawanie pęcherzy. W ekstremalnych środowiskach cieplnych należy 
stosować produkty rano lub wieczorem. Należy też zapewnić suche podłoże, ponieważ 
uwolniona wilgoć może powodować powstawanie pęcherzy, 

 Natryskując CWS 1000N należy pokryć wszystkie miejsca newralgiczne wcześniej 
przygotowane metodą trójwarstwową. W trakcie natrysku pamiętać, aby katalizator tworzył 
mgłę mieszając się z mgłą elastomeru bitumicznego. W przypadku pomyłkowego natryskania 
tylko katalizatora należy takie miejsce umyć i wysuszyć i ponownie natryskać CWS1000N.  
W przeciwnym razie grozi to odwarstwieniem się gumy od powierzchni.  



 Nanoszenie CWS R na nową nie wyschniętą membranę CWS 1000N nie jest rekomendowane. 
W przypadku gdy zaistnieje potrzeba naprawy uszkodzonej membrany należy ją wcześniej 
porządnie spłukać z pozostałości katalizatora i wysuszyć.  

Czas schnięcia: 

 czas uzyskania pełnego utwardzenia zależy od temperatury oraz wilgotności, 

 minimalny okres to 24-48 godzin  przy 20ºC oraz 50% wilgotności dla grubości membrany 
2mm,  

 czas schnięcia można przyspieszyć poprzez nawiew i ogrzewanie 

 jeżeli spodziewany jest deszcz należy przełożyć natrysk na kolejny dzień. 

 


