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SYSTEM POLIMOCZNIKOWY ALMACOAT BD 
 

ZESTAW DO WYKONYWANIA  
POWŁOKOWYCH POKRYĆ WODOCHRONNYCH  
PŁYT MOSTOWYCH NANOSZONYCH W POSTACI PŁYNNEJ 
 

ALMACOAT BD 
Zestaw składający się z:  

ALMACOAT EP 300  2-składnikowy bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący 

ALMACOAT BD450 2-składnikowa bezrozpuszczalnikowa powłoka ochronna 

ALMACOAT BL 240  2-składniowy preparat sczepny 

Opis produktów: Zestaw składający się z trzech wyrobów 2-składnikowych do 
bezspoinowych izolacji przeciwwodnych, na pionowe i poziome powierzchnie  
obiektów inżynierskich.  

Zalety stosowania zestawu: 

• doskonała przyczepność do podłoża i kolejnych warstw 
•  izolacja bezszwowa 
•  szybki czas utwardzenia 

•  wysoka wytrzymałość i elastyczność  
•  nie wpływa na nośność konstrukcji 
•  układ  bezrozpuszczalnikowy 

Charakterystyka poszczególnych wyrobów: 

ALMACOAT EP 300:  Podkład epoksydowy jest stosowany w celu wzmocnienia 
powierzchniowej warstwy podłoży mineralnych (np. betonu, wylewek cementowych i zapraw 
naprawczych) oraz polepszenia przyczepności żywic polimocznikowych. 

 Wartość typowa Metoda 

Lepkość składnik A, B (20°C) 690 mPas, 840mPas EN ISO 2884-1 

Zawartość składników lotnych 0% - 

Gęstość A, B (20°C) 1.13 g/cm3, 1.03 g/cm3, EN ISO 2811-1 

Czas życia (20°C) 25 min - 

Czas „suche w dotyku” (20°C) 3h - 

Okienko czasowe (20°C) 4h do 18h - 

Proporcje mieszania (A:B) 100:60 - 

 

ALMACOAT BD450: Hydroizolacja polimocznikowa,  stosowana jako właściwa powłoka 

izolacyjna, na której można układać nawierzchnie asfaltowe, w tym z asfaltu lanego oraz 

betonu, kompatybilna z nawierzchnią tłuczniową na kolejowe obiekty mostowe bez 

dodatkowej warstwy ochronnej. 
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 Wartość typowa* Metoda 

Lepkość składnik A, B (25°C) 850 mPas, 425 mPas EN ISO 22884-1 

Zawartość składników lotnych 0% EN ISO 3251 

Gęstość A, B (25°C) 1.10 g/cm3, 1.00 g/cm3, EN ISO 2811 

Czas żelowania (18°C) 3-5 sekund - 

Czas „suche w dotyku” (18°C) 6-8 sekund - 

Okienko czasowe 1h do 6h - 

Proporcje mieszania 1:1 objętościowo - 

Zalecana grubość 1.7-4.0 mm - 

Zużycie teoretyczne 1,1 kg/m2 przy grubości 1 mm - 

 

ALMACOAT BL240: Podkład dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy na bazie żywicy 

poliuretanowej , stosowany w budownictwie komunikacyjnym jako warstwa sczepna z 

nawierzchnią asfaltową, nakładany na powłokę ALMACOAT BD 450. 

 Wartość typowa Metoda 

Lepkość składnik A, B (20°C) 600 mPas, 1000 mPas EN ISO 2884-1 

Zawartość składników lotnych 0% - 

Gęstość A, B (20°C) 1.20 g/cm3, 1,00 g/cm3, EN ISO 2811-1 

Czas zycia (10°C, 20°C) 10-12 min - 

Czas „suche w dotyku” (+10°C/+20°C)* 4.5h/2.5h - 

Okienko czasowe (+20°C) 3h do 16h - 

Proporcje mieszania (A:B) 100:90 - 

Zużycie 150-400g/m2 - 

Charakterystyka zestawu utwardzona powłoka; 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu 

budowlanego dla zamierzonego 

zastosowania lub zastosowań  

Deklarowane właściwości użytkowe 

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża 

betonowego  

                       ≥2,5MPa 

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża 

betonowego po 200 cyklach zamrażania i 

odmrażania 

                     ≥2,0MPa 

Współczynnik ograniczenia chłonności                       ≥90% 

Wytrzymałość na ściskanie połączeń miedzy 

warstwą asfaltu lanego a izolacją ułożoną 

na podłożu betonowym po badaniu 

koleinowania 

                     ≥1,3MPa 

Wytrzymałość na ściskanie połączeń miedzy 

warstwą z asfaltu lanego a izolacją ułożoną 

na podłożu betonowym po badaniu 

koleinowania i po próbie mrozoodporności 

                     ≥1,0MPa 
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ZALECANE STOSOWANIE: 

Zestaw wyrobów ALMACOAT BD można stosować: 

• drogowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń; w rozumieniu i zgodne warunkami 

określonymi w  rozporządzeniem MTiGW z dnia 30.05.2000 (DZ.U. NR 63,poz735 z 

późniejszymi zmianami)  

• Kolejowych obiektach inżynieryjnych bez ograniczeń; w rozumieniu i zgodne 

warunkami określonymi w  rozporządzeniem MTiGW z dnia 10.09.1998 (DZ.U. NR 

151,poz987 z późniejszymi zmianami) 

• Między innymi tunele, przepusty, obiekty mostowe, konstrukcje oporowe 

WARUNKI STOSOWANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZESTAWU: 

Prace powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia od 5oC do 35oC. Temperatura 

podłoża powinna być minimum  3oC wyższa od temperatury punktu rosy, a wilgotność podłoża 

nie większa  niż 4%. Prace nie powinny być wykonywane podczas silnego wiatru i wilgotności 

względnej powietrza  przekraczającej 80%. Podłoże, na które będzie nakładany zestaw 

wyrobów powinno mieć wytrzymałość co najmniej 1,5MPa,  badaną metodą pull-off. 

Powierzchnia powinna być wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych 

zanieczyszczeń, w tym od mleczka cementowego. 

APLIKACJE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZESTAWU Z PARAMETRAMI: 

PODKŁAD 

ALMACOAT EP300 Składnik A (żywica epoksydowa) powinien być bezbarwny i transparentny, 

bez wtrąceń ciał stałych. Składnik A i B należy zmieszać (stosunek wagowy A:B 100:60) aż do 

uzyskania jednolitej konsystencji (czas mieszania: 1. min). Nakładać za pomocą pacy/rakli i 

wałków malarskich.  Mieszaninę należy wylać na podłoże, następnie rozprowadzić za pomocą 

rakli. Rozwałkować wałkami nylonowymi do żywic aż do uzyskania zalecanego pokrycia. 

Zalecana grubość nakładanej warstwy zależy od porowatości podłoża i waha się od 300g do 

500g/m2 . Zagruntowaną powierzchnię należy pokryć równomiernie kruszywem o granulacji 0.4 

– 0.8 mm. Piasek nakłada się maksymalnie w ciągu 30 minut na mokry podkład gruntujący. 

Zużycie piasku około 0.7 – 1 kg/m2. 

POWŁOKA IZOLACYJNA 

ALMACOAT BD450  należy nakładać tylko na zagruntowane powierzchnie pionowe i poziome. 

Aplikację należy wykonać maszynowo za pomocą natryskowego agregatu 

wysokociśnieniowego np. Graco, Gama, Izoler.  

Parametry natrysku: 

• składnik A : 65-80°C 

• składnik B: 65-80°C    

• ciśnienie: 160-200 bar 

• temperatura węza: taka jak składnika A/B, min 65°C 

• min. temperatura składników w beczkach +25°C 

• temperatura otoczenia i podłoża: 5°C do +35°C 
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• wilgotność powietrza: max 80% 

• temperatura podłoża: 3°C  powyżej punktu rosy 

WARSTWA SCZEPNA 

ALMACOAT BL240 Składnik A i B należy zmieszać w stosunku wagowym 100:90 za pomocą 

mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednolitej konsystencji bez smug i przebarwień 

(ok 1. min). Mieszaninę niezwłocznie wylać na podłoże i rozprowadzić raklą lub pacą, a 

następnie rozwałkować za pomocą wałków do żywic wykonując ruchy „na krzyż”. Świeżą 

warstwę sczepną powinno się niezwłocznie przesypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu od 

0,8mm do 1,2mm, w celu zwiększenia przyczepności kolejnych warstw. 

Na podłoże wykonane zestawem ALMACOAT BD można układać takie nawierzchnie jak: 

• nawierzchnie asfaltowe, w tym z asfaltu lanego oraz betonowe 

• nawierzchnie żywiczne kompatybilne z tym systemem  

• nawierzchnie tłuczniowe na kolejowych obiektach mostowych bez dodatkowej 

warstwy ochronnej 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w temperaturze od +10°C do +30°C. Podczas przechowywania w temperaturach 

poniżej +10°C składnik izocyjanianowy może wykrystalizować! W przypadku pojawienia się 

cząstek stałych należy ogrzać produkt do 40-50°C przez okres 24h. Przed użyciem należy 

wymieszać składniki  aż do uzyskania jednolitego koloru bez smug i przebarwień.  

TRWAŁOŚĆ WYROBU:  składnik A – 9 miesięcy,  składnik B -12 miesięcy od daty produkcji w 

fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Po tym okresie produkt może być dopuszczony do użytku 

po wykonaniu testów laboratoryjnych. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Przed użyciem któregokolwiek ze składników należy zapoznać się z etykietą na opakowaniu 

oraz z dołączonymi kartami charakterystyk. Podczas aplikacji produktu należy stosować 

ubranie ochronne, okulary ochronne oraz ochronę dróg oddechowych (filtry typu A1P2). 

POSIADANE ATESTY                                                                                                                                               

Krajowa Ocena Techniczna NR IBDIM-KOT-2017/0100 wydanie 2                             

Zestaw do wykonywania pokryć wodochronnych płyt mostowych, nanoszony w postaci płynnej  

o nazwie handlowej :ALMACOAT BD 

 

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr013-UWB-060 wydany przez Polskie Centrum 

Badań I Certyfikacji S.A oddział Badań I Certyfikacji Gdańsk 
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Informacje zawarte w karcie technicznej nie wyczerpują zagadnień związanych z technologią nakładania polimoczników.                           

W przypadku braku informacji w karcie technicznej lub niejasności należy zwrócić się do działu technicznego Alma – Color. 

Producent nie jest zobowiązany do powiadamiania o ukazujących się uaktualnieniach informacji zawartych w tej karcie technicznej. 

Użytkownik powinien zwrócić się do producenta w celu otrzymania aktualnej dokumentacji przed planowanym użyciem produktu. 

 

UWAGA! Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki. 
 

 

 

 

 

 


