
JEST TYLKO JEDNA TAKA HYDROIZOLACJA!
Nowy Remmers Multi-Baudicht 2K
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HYDROIZOLACJA TYPU 
wszystko-w-jednym
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MULTI-BAUDICHT 2K CHRONI ZAWSZE! 
 Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne, w nowym i starym budownictwie
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Dodatkowo elastyczność, odpor-
ność na nacisk i przyczepność 
spełniają najwyższe wymagania na 
wszystkich podłożach. W przypadku 
Multi-Baudicht 2K całkowicie od-
padają: uciążliwe odczekiwanie lub 
skomplikowane cykle nakładania ko-
lejnych warstw.

Multi-Baudicht 2K łączy w sobie wła-
ściwości mostkujących rysy, mine-
ralnych szlamów uszczelniających 
(MDS) oraz modyfikowanych two-
rzywami sztucznymi grubowarstwo-
wych powłok bitumicznych (KMB/
PMB) i nadaje się do stosowania we 
wszystkich zakresach hydroizolacji 
budowlanych.

Nowa wersja wyrobu Multi-Baudicht 
2K z roku 2015 jest całkowicie 
nowym produktem ze „starą” nazwą. 
System hybrydowego spoiwa został 
w taki sposób udoskonalony, że jest 
on w stanie, niezależnie od warun-
ków atmosferycznych i w najkrót-
szym czasie, wyschnąć, całkowicie 
zsieciować i ekstremalnie szybko 
przereagować z modyfikowanym 
dodatkiem na bazie granulatu gu-
mowego.

W przeciwieństwie do swojego po-
przednika, znacznie podwyższono 
uzyskiwaną grubość suchej war-
stwy i przez to zmniejszono zużycie. 
Dodatkowo udało się wyeliminować 
odszczepianie się amoniaku, tak że 
nawet wewnątrz pomieszczeń nie 
powstaje nieprzyjemny zapach.

Multi-Baudicht 2K 

Nr art. 3014

Wielkość opakowań 25 kg 

Baza spoiwo polimerowe, 
cement, specjalne 
wypełniacze,  
dodatki

Gęstość ok. 1,2 kg / dm³

Konsystencja pasta

Zawartość ciał 
stałych

ok. 75 %

Wodoszczelność spełnia wymagania
DIN 1048 / 2 bar

Badania przy ciśnie-
niu szczelinowym 
wg programu badań 
budowlanych

spełnia wymagania, 
także bez wkładki 
zbrojącej

Zachowanie przy 
działaniu nacisku

stała grubość  
suchej warstwy

Czas schnięcia ok. 1 dzień (20 °C /
70 % wilgotność 
względna)

Grubość warstwy 1,25 mm świeżej 
warstwy = ok. 1,0 mm 
warstwy wyschniętej

Temperatura  
stosowania

> + 5 °C < + 30 °C

Czas przydatności 
do użycia po  
wymieszaniu

ok. 30 – 45 minut, 
zależnie od warun-
ków otoczenia

Zużycie min. 3,0 kg / m² /
2 mm grubości
min. 4,5 kg / m² /
3 mm grubości
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SZYBSZY 
niż wszyscy poprzednicy
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ZEWNĘTRZNA IZOLACJA PRZECIWWODNA NA 
POWIERZCHNIACH STYKAJĄCYCH SIĘ Z GRUNTEM
 Multi-Baudicht 2K – wyschnięty i zsieciowany w ciągu 18 godzin

Dokumenty:

�� Dopuszczenie budowlane wg  
PG-ÜBB 
�� Badanie wodoszczelności 

(0,5 bar = 5 m słupa wody) po  
18 godzinach przy 5 °C i 90 % 
wilgotności względnej powietrza 

Badania wykonane przez:

Multi-Baudicht 2K cechuje się zdolno-
ścią ekstremalnie szybkiego schnięcia 
i sieciowania, niezależnie od warun-
ków atmosferycznych w czasie krót-
szym niż 18 godzin.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 
nowego rodzaju kombinacji specjalnej 
dyspersji z wiążącym granulatem gu-
mowym oraz reaktywnym składnikiem 
cementowym.

Multi-Baudicht 2K posiada niemieckie 
dopuszczenie do stosowania w bu-
downictwie zgodnie z listą regulacji bu-
dowlanych A, część 2, nr 1.9 „Mineralne 
szlamy uszczelniające do wykonywania 
hydroizolacji budowlanych”.
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ELASTYCZNY 
jak żaden inny
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BEZKONKURENCYJNIE ELASTYCZNY 
 Multi-Baudicht 2K – mostkuje rysy powyżej 2 mm

Dokumenty:

�� Dopuszczenie budowlane wg  
PG-KMB
�� Dopuszczenie budowlane zgodnie 

z listą regulacji budowlanych A, 
część 2, nr 1.9 „Mineralne szlamy 
uszczelniające do wykonywania 
hydroizolacji budowlanych”
�� Badanie systemu wg instrukcji 

WTA 4-6-14/D pod względem wo-
doszczelności przy działaniu wody 
pod ciśnieniem od strony podłoża 

Badania wykonane przez:

Multi-Baudicht 2K jest elastycznym 
mineralnym szlamem uszczelniającym, 
który spełnia wszystkie wymagania sta-
wiane bitumicznym grubowarstwowym 
powłokom hydroizolacyjnym modyfi-
kowanym tworzywami sztucznymi.

Oznacza to, że zdolność mostkowania 
rys wynosi nie tylko 0,4 mm, jak  
w badaniach mineralnych szlamów 
uszczelniających, lecz > 2 mm jak  
w wymaganiach badawczych w odnie-
sieniu do grubowarstwowych powłok 
bitumicznych.

W ten sposób Multi-Baudicht 2K  
cechuje się pięciokrotnie wyższą zdol-
nością mostkowania rys niż zwykły ela-
styczny mineralny szlam uszczelniający.
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ODPORNY NA NACISK 
przy ekstremalnym obciążeniu
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IZOLACJA POZIOMA W ŚCIANACH I POD ŚCIANAMI
 Remmers Multi-Baudicht 2K zapewnia odporność na nacisk

Po wbudowaniu w przekroju ściany 
oraz pod wznoszoną ścianą, tak jak 
w gruncie, na hydroizolację działają 
ekstremalne obciążenia. Dotychcza-
sowe systemy PMB często wykazują 
w efekcie wyraźne zmniejszenie gru-
bości. Może to prowadzić do szkód 
budowlanych oraz do wyraźnie mniej-
szej grubości suchej warstwy hy-
droizolacji w stosunku do wymagań 
normowych.

Tak jak w bitumicznych produk-
tach klasy premium oferowanych 
przez firmę Remmers, także w Multi-
Baudicht 2K wykorzystano wyjątkową 
technologię wypełniaczy na bazie gra-
nulatu gumowego. Dzięki granulatowi 

gumowemu dodawanemu jako wy-
pełniacz, który w przypadku wyrobu 
Multi-Baudicht 2K reaguje z dyspersją 
polimerową, generowana jest wysoka 
odporność na nacisk. Multi-Baudicht 
2K jest wyraźnie bardziej stabilny wy-
miarowo niż wymagania normowe.

Dokumenty:

�� Badanie odkształcalności w ra-
mach programu badań PG-KMB 

 
Badania wykonane przez:
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WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ 
we wszystkich położeniach
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IZOLACJA COKOŁOWA
 Multi-Baudicht 2K – przykleja się do każdego podłoża

kach hydroizolacyjnych – ale także 
oczywiście na wszystkich podłożach 
mineralnych.

Dokumenty:

�� Badanie przyczepności Multi-
Baudicht 2K na bitumach
�� Dopuszczenie budowlane zgodnie 

z listą regulacji budowlanych A, 
część 2, nr 1.9 „Mineralne szlamy 
uszczelniające do wykonywania 
hydroizolacji budowlanych”

Badania wykonane przez:

Do uszczelnienia strefy cokołowej bu-
dynków stosowane są z reguły mine-
ralne szlamy uszczelniające, zarówno  
w starym jak i nowym budownic-
twie. Mają one jednak istotną wadę: 
przyczepność wyłącznie na pod-
łożach mineralnych. Oznacza to, że  
w nowym budownictwie należy je na-
nosić przed wykonaniem bitumicznej 
izolacji pionowej stykającej się z grun-
tem a w przypadku renowacji istnie-
jącego budynku podłoże należy naj-
pierw dokładnie oczyścić ze starych 
bitumów. Dzięki Multi-Baudicht 2K 
takie problemy należą do przeszłości. 
Przyczepność Multi-Baudicht 2K jest 
tak dobra, że powłoka trzyma się bez-
piecznie zarówno na starych bitumach 
jak i na nowych bitumicznych powło-
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MOŻLIWOŚĆ  
POKRYWANIA POWŁOKAMI 
bez ograniczeń
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USZCZELNIENIE TYNKU
 Multi-Baudicht 2K – może być pokrywany powłokami  

zgodnie z wytycznymi dotyczącymi cokołów

MOŻLIWOŚĆ  
POKRYWANIA POWŁOKAMI 
bez ograniczeń

Wszystkie zabiegi uszczelniające 
wskazane w tych wytycznych można 
bezpiecznie wykonać używając wyrobu 
Multi-Baudicht 2K.

Dokumenty:

�� Badanie przyczepności  
farby Betonacryl na powłoce  
Multi-Baudicht 2K po wystawieniu 
na działanie czynników atmosfe-
rycznych 

Badania wykonane przez:

Multi-Baudicht 2K może być bezpro-
blemowo pokrywany kolejnymi powło-
kami, mostkuje rysy i wykazuje przy-
czepność do wszystkich podłoży mi-
neralnych. Multi-Baudicht 2K może być 
stosowany także do uszczelniania tynku 
zgodnie ze zaktualizowanym wydaniem 
„Wytycznych cokołowych”. Niniejsze 
wytyczne zawierają wymagania odno-
śnie zabiegów ochronnych na tynku  
i termoizolacjach zewnętrznych z tyn-
kiem cienkowarstwowym.

Opisano między innymi tzw. uszczel-
nienie tynku w miejscu styku elewacji  
i powierzchni stykającej się z gruntem. 
Wymaga się aby uszczelnienie tynku 
wychodziło z powierzchni stykającej 
się z gruntem do wysokości ok. 50 mm 
powyżej poziomu terenu.
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UKŁADANIE PŁYTEK 
już po 4 godzinach
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HYDROIZOLACJA PODPŁYTKOWA
 Efektywność dzięki Remmers Multi-Baudicht 2K

Dokumenty:

�� Liczne testy wykonane w dziale 
technicznym firmy Remmers 
(AWETA)
�� Dopuszczenie budowlane dla 

Multi-Baudicht 2K jako hydroizo-
lacji zespolonej z płytkami

Badania wykonane przez:

Nieskomplikowana struktura sys-
temu z Multi-Baudicht 2K pozwala 
zaoszczędzić materiał i czas.

Niezależnie od tego, czy nowa wersja 
Multi-Baudicht 2K układana jest me-
todą szlamowania lub szpachlowania, 
dzięki plastycznej konsystencji moż-
liwe jest łatwe i jednolite uzyskanie 
równej powierzchni na uszczelnia-
nych podłożach. Nowy rodzaj wią-
zania prowadzi dodatkowo do bar-
dzo krótkiego odczekiwania. Już po  
4 godzinach reakcja jest tak zaawan-
sowana, że możliwe jest bezproble-
mowe wykonywanie kolejnych prac.
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ODPORNY NA UV 
w sposób trwały
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HYDROIZOLACJA DACHÓW PŁASKICH
 Multi-Baudicht 2K – odporność na czynniki atmosferyczne na nowo zdefiniowana

Dokumenty:

�� Badania własne wykonane przez 
Bernhard-Remmers-Institut zgod-
nie z EN 927-6, sztuczne starze-
nie ze zmiennym obciążeniem 
deszczem i promieniowaniem UV
�� Dopuszczenie budowlane wg  

PG ÜBB
�� Hydroizolacja zespolona na po-

łączeniach elementów z betonu 
o niskiej nasiąkliwości (badanie 
spoinowe)

Badania wykonane przez:

Multi-Baudicht 2K może być użyty do 
wykonania hydroizolacji przeciw wilgoci 
gruntowej, wodzie nie spiętrzającej się 
oraz wodzie spiętrzającej się, także na 
poziomych lub nachylonych elemen-
tach betonowych (np. na powierzch-
niach stropów). W związku z tym, że  
w ramach badań wyrobu Multi-Baudicht 
2K jako hydroizolacji na elementach  
z betonu o niskiej nasiąkliwości wy-
kazano zdolność mostkowania rys do  
2 mm, nie jest konieczne przestrzega-
nie wymogu ograniczenia rozwartości 
rys do 0,25 mm, które jest konieczne 
w przypadku elastycznych mineralnych 
szlamów uszczelniających. Nowością 
jest to, że Multi-Baudicht 2K może 
być klasyfikowany jako odporny na 
wietrzenie i przez to możliwe jest jego 
stosowanie na dachach płaskich.
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MROZOODPORNY 
z solami odmrażającymi i bez
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USZCZELNIENIE FUNDAMENTÓW
 Multi-Baudicht 2K – prawidłowe uszczelnienie przerw roboczych

bryzgową odpowiednia optycznie, to 
znaczy dająca się malować.

Dokumenty:

�� Okólnik DBV nr 227 z grudnia 
2010
�� Dopuszczenie budowlane wg  

PG ÜBB
�� Hydroizolacja zespolona na połą-

czeniach elementów z betonu  
o niskiej nasiąkliwości 
�� Mrozoodporność i odporność na 

sole rozmrażające

Badania wykonane przez:

Stykające się z gruntem powierzch-
nie nośnych konstrukcji żelbetowych 
muszą być chronione przed wilgocią 
i wnikaniem chlorków, zwłaszcza gdy 
można spodziewać się rys a przejezdna 
nawierzchnia jest przepuszczalna.

Taka ochrona nie jest jednoznacz-
nie określona w normach odnoszą-
cych się do ochrony betonu i dlatego 
Niemiecki Związek Betonu i Techniki 
Budowlanej (DBV) wymaga w tym 
miejscu wykonania hydroizolacji wg 
normy DIN 18195. Multi-Baudicht 2K 
nadaje się do tego bardzo dobrze, 
ponieważ jest to nie tylko hydroizola-
cja na podziemne części budowli ze 
zdolnością mostkowania rys > 2 mm 
ale także ochrona przed wodą roz-
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