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Dwuskładnikowa dyspersyjna 

masa typu KMB 

Wykonywanie bezspoinowych 

izolacji przeciwwodnych części 

budowli stykających się z gruntem. 

IZOHAN IZOBUD WM 2K 



IZOHAN IZOBUD WM 2K 

Izolacja i ochrona 
budynków w części 

podziemnej 

Wykonywanie warstwy 
paroizolacyjnej (taras, 

stropodach) 

Wytrzymała i elastyczna 
powłoka Mostkowanie rys 



IZOHAN IZOBUD WM 2K 

• izolacja przeciwwilgociowa:                            
gr. 2,0 mm – zużycie 2,6 kg/m2 

• izolacja przeciw wodzie niewywierającej ciśnienia: 
gr. 3,0 mm – zużycie 4,0 kg/m2 

• izolacja przeciw wodzie wywierającej ciśnienie:       
gr. 4,0-5,0 mm – zużycie 6,0 kg/m2 

Zużycie 

• ok. 6 godzin Czas wysychania 

• 3,0 mm (przy warstwie o gr. 5,0 mm) Mostkowanie rys 

• AT/2011-02-2728 
Aprobata 

techniczna IBDiM 

• 45/322/50/2012              
(izolowanie posadzek na gruncie) 

Atest higieniczny 
PZH 



Izolacja i ochrona budynków w części 
podziemnej 

IZOHAN IZOBUD WM 2K 

Można stosować 
na podłożach suchych 
i lekko wilgotnych 

 

Odporność na ciśnienie   
do 0,8 MPa (80 m słupa wody)  

 



Wykonywanie faset                    
(zabezpieczenia przejść pion/poziom)  

IZOHAN IZOBUD WM 2K 



Wykonywanie warstwy paroizolacyjnej 
(taras, stropodach) 

IZOHAN IZOBUD WM 2K 

Szybkie schnięcie – 
wiązanie fizyczne 
i hydrauliczne 

 



Nie wymaga stosowania wkładek zbrojących 

IZOHAN IZOBUD WM 2K 

Mostkuje rysy 
3 mm (przy 
warstwie gr. 5 mm) 

 



Wytrzymała i elastyczna powłoka 

IZOHAN IZOBUD WM 2K 

Nie wymaga 
stosowania tynku 
wyrównawczego 

 



Skrócenie czasu inwestycji 

IZOHAN IZOBUD WM 2K 

Zasypywanie wykopów 
możliwe już po 2 dobach 

 

Odporność na deszcz 
już po 2 godz.  

 



Dostępna wersja do aplikacji natryskiem 

IZOHAN IZOBUD WM 2K 



Daje wyprawy 
o wystarczającej 

twardości 
i wysokiej 

elastyczności 

Nie wymaga 
tynku 

wyrównawczego 
ani wkładek 
zbrojących 

Mostkuje rysy 

Do wykonywania 
faset 

na podłożach 
bitumicznych 

IZOHAN IZOBUD WM 2K - właściwości 



Odporna na wysokie 
ciśnienie wody              

(do 80 m słupa wody) 

Nadaje się na wszystkie 
podłoża mineralne 

Bezrozpuszczalnikowa 
Łatwa i szybka 
w stosowaniu 

IZOHAN IZOBUD WM 2K - właściwości 



Hydroizolacja fundamentów  
Centrum Solidarności, Gdańsk 

IZOHAN IZOBUD WM 2K 



Zapraszamy do współpracy! 


