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WWŁŁAAŚŚCCIIWWOOŚŚCCII  

- paroprzepuszczalna 

- łatwa w obróbce 

- mrozoodporna i wodoodporna 

- na zewnątrz i do wewnątrz 

- na podłoża odkształcalne i krytyczne o skomplikowanych kształtach 

- elastyczna, mostkująca rysy 

- stosowana pod wszelkie okładziny ceramiczne i z kamienia 

  naturalnego 

- na powierzchnie pionowe i poziome 

- odporna na chlorki i siarczki, chroni przed karbonatyzacją i korozją stali 

zbrojeniowej 

  

OOPPIISS  WWYYRROOBBUU  

 MASA HYDROIZOLACYJNA COVER MH 1050 jest elastyczną dwuskładnikową izolacją 

przeciwwodną na bazie cementu, wyselekcjonowanych, drobnych kruszyw i żywic syntetycznych do 

uszczelniania balkonów, tarasów, łazienek i basenów. Po wymieszaniu obu składników tworzy się 

masa, którą można używać do wykonywania izolacji zarówno na powierzchniach poziomych oraz 

pionowych.  

ZZAASSTTOOSSOOWWAANNIIEE  

Doskonale nadaje się do izolacji wodoszczelnej pod płytki ceramiczne wewnątrz i na zewnątrz 

obiektów, takich jak baseny, tarasy, balkony, łazienki, kabiny prysznicowe. Stosowana do hydroizolacji 

ścian piwnic oraz jako warstwa ochronna do betonowych zbiorników wodnych narażonych również na 

działanie czynników chemicznych takich jak np. sól, siarczany, chlorki.  

PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIEE  PPOODDŁŁOOŻŻAA  

Podłoże pod masę powinno być nośne oraz wolne od substancji osłabiających przyczepność, takich jak: 

stare luźne warstwy tynków lub farb, pyłów, wykwitów solnych lub biologicznych, olejów i innych 

zabrudzeń mogących mieć wpływ na przyczepność tynku do podłoża. 

Podłoża mocno zabrudzone należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. 

Wykwity pochodzenia biologicznego należy usunąć za pomocą preparatu glono i grzybobójczego.  

Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) należy usunąć za pomocą środków 

przeznaczonych do ich likwidacji.   

Przed nałożeniem masy izolowane powierzchnie, szczególnie bardzo chłonne należy zwilżyć wodą. W 

przypadku betonów lub podłoży silnie porowatych ich powierzchnię należy zagruntować masą 

hydroizolacyjną poprzez naniesienie jej „na ostro” gładką stroną szpachli, w celu zamknięcia porów. 
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MMIIEESSZZAANNIIEE  

Składnik B (płynny) wlać do czystego pojemnika i powoli mieszając dodać składnik A (sypki) w proporcji 

składnik A : składnik B = 3:1. W przypadku pełnego kompletu na jedno wiaderko 8 kg składnika B 

przypada dokładnie jeden worek 24 kg składnika A. Mieszać masę za pomocą mieszadła 

wolnoobrotowego, przez kilka minut do uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek. Uważać, aby 

podczas mieszania do masy nie dostało się zbyt dużo powietrza. Nie mieszać masy ręcznie!  

  

SSPPOOSSÓÓBB  AAPPLLIIKKAACCJJII  

Masę hydroizolacyjną należy nakładać ręcznie pacą stalową lub szczotką malarską, bądź maszynowo 

przy użyciu odpowiedniej pompy w warstwach nieprzekraczających 3 mm. Miejsca zagrożone 

zarysowaniem lub narażone na duże obciążenia mechaniczne należy wzmocnić wtapiając tkaninę z 

włókna szklanego ( wielkość oczek 4x4mm). W narożach pionowych i poziomych oraz w szczelinach 

dylatacyjnych należy zastosować dodatkowe wzmocnienie w postaci taśmy izolacyjnej. Powierzchnie 

można wygładzać pacą stalową w kilka minut po nałożeniu masy. Ewentualne kolejne warstwy nanosić 

dopiero po związaniu pierwszej warstwy, czyli po około 4-5 godzin, w zależności od warunków 

atmosferycznych.  

MMAAGGAAZZYYNNOOWWAANNIIEE  II  TTRRAANNSSPPOORRTT  

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych i nie naruszonych opakowaniach 
przez 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią! 
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. 
Chronić przed mrozem. 

DDAANNEE  TTEECCHHNNIICCZZNNEE  

Składnik A: Cementy, specjalne piaski kwarcowe, dodatki 

Składnik B: Wodna dyspersja tworzyw sztucznych 

Konsystencja: Półpłynna 

Ciężar objętościowy zaprawy: ok. 1,7 kg/m . 

Temperatura pracy: Od + 5°C do + 25°C 

Czas pracy: Ok. 60 min 

Wydajność: Ok. 1,5 kg/m na 1 mm grubości warstwy 

Liczba nakładanych warstw: Minimum 2 

Grubość jednej warstwy: od 1 do 3 mm 

Przerwa pomiędzy nakładaniem warstw: ok. 3 – 4 godz. 

Możliwość chodzenia: Po 10 – 12 godz. 

Możliwość klejenia płytek: Po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godz.) 

Sposób nakładania: Wałkiem, pędzlem, szpachlą 
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OOPPAAKKOOWWAANNIIEE  

Składnik A - worki: 24 kg, składnik B – wiaderka: 8 kg  

BBHHPP  

Składnik A zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie. Należy chronić skórę i oczy, w razie 

podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Składnik B nie jest 

drażniący ani niebezpieczny. Chronić przed dziećmi!  

NNOORRMMYY,,  AATTEESSTTYY,,  ŚŚWWIIAADDEECCTTWWAA  

Dokument odniesienia:  PN-EN 14891:2012 

Deklaracja zgodności 

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 

 
 

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie 
odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu 
wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. 

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i 
użytkowników. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie 
odbiorców. 

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. 

 

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. 

Data wydania: 2012.06.15 

 


