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płukany żwir/piasek

konstrukcyjny beton podkładowy C20/25

Sopro ZR Turbo XXL lub Sopro DSF 523

taśma uszczelniająca 

izolacja termiczna

folia budowlana

jastrych cementowy np. Sopro Rapidur M5* 

klej elastyczny np. Sopro No.1 400 Extra

zaprawą fugową np. Sopro DF 10

* W przypadku pomieszczeń mokrych na jastrychu dociskowym należy przewidzieć odpowiednią izolację podpłytkową 

okładzina ceramiczna zaspoinowana 

Rys. VI.3
 Hydroizolacja masami bitumicznymi typu KSK

przy obciążeniu wilgocią z gruntu lub wodą nie wywierającą
parcia - klasa W1-E zgodnie z normą DIN 18 533

Uszczelnianie
fundamentów
i ścian piwnic

izolacja termiczna przyklejona za pomocą

dwustronnej taśmy klejącej 

mata ochronno-drenażowa 
Sopro KDS 663 
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SoproThene   878 na podłożu 

zagruntowanym podkładem 

bitumicznym  SoproThene  879

®

®
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podkładem SoproThene  879 

samoprzylepna izolacja bitumiczna 

SoproThene   878, na podł. zagruntowanym®

®

taśma  

SoproThene    

dwustronna 
taśma klejąca
SoproThene  

87809 lub 

®

®

87808 

narożnikowa 

taśma klejąca 

®
zamykająca - aluminiowa
SoproThene   87807

masy bitumicznej Sopro KD 754

taśma klejąca zamykająca - flizelinowa

SoproThene   87806

®

SoproThene   87808 lub za pomocą

samoprzylepna  

SoproThene  878   
na podłożu zagr.

izolacja bit.

®SoproThene  879

®

zgodnie z DIN 18533 drenaż tylko
dla gruntów o słabej
przepuszczalności k≤10   m/s -4 

Sopro DBF 638 lub Sopro AEB 148
izolacja mineralna 
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e-mail: dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl 

Sopro Polska Sp. o.o.
02-146 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
tel. 608 592 328, 602 283 104

Schemat nie zachowuje skali.

Projektując rozwiązania należy dostosowywać wymiary do lokalnych warunków


