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R odzaj podłoża, wielkość obciążenia ruchem oraz sto-
pień agresywności środowiska (roztwory soli nie-
organicznych, np. chlorku sodu i wapnia jako sub-
stancji odladzających, kwaśne deszcze) determinu-

ją rodzaj warstw, ich właściwości oraz układ konstrukcyjny
obiektów infrastruktury drogowej. Do wykonania izolacji wo-
dochronnej płyty pomostu firma MAPEI oferuje natryskowe
systemy izolacji, które od lat sprawdzają się w różnych kra-
jach na całym świecie. Ciekawym rozwiązaniem jest System
Plastimul 2KReactive (rysunek) – dwuskładnikowa, bezroz-
puszczalnikowa, bardzo elastyczna i szybkowiążąca emulsja
bitumiczna, aplikowana na zimno (nawet w niskiej tempera-
turze) metodą bezpowietrznego natrysku. Może być również
stosowana do wykonywania izolacji przeciwwodnych kon-
strukcji znajdujących się poniżej poziomu terenu, przez któ-
ry przenika woda, nawet pod wysokim ciśnieniem oraz bez-
pośrednio pod nawierzchnie betonowe w celu zabezpieczenia
dróg, mostów, estakad i wiaduktów.

Produkt nakłada się za pomocą agregatu natryskowego (fo-
tografia 1). Po aplikacji na podłożu tworzy się jednolita, ide-
alnie przylegająca, elastyczna (odkształcalność 1500%), bez-
szwowa membrana, która natychmiast uzyskuje wodoszczel-
ność i jest odporna na wymywanie. Plastimul 2K Reactive
stanowi dodatkowo barierę przeciwko wnikaniu radonu (współ-
czynnik dyfuzji radonu wynosi 4,35 x 10-13 m2s-1). Materiał jest
odporny na kwasy humusowe oraz inne substancje agresywne
obecne w gruncie. Przed wykonaniem ostatecznej warstwy z be-
tonu, membrana hydroizolacyjna musi być zabezpieczona war-
stwą geowłókniny o bardzo dużej odporności na przebicie.

Doskonałą hydroizolacją nawierzchni płyt mostowych jest
też Purtop 400 M System Deck na bazie hybrydowych dwu-
składnikowych, bezrozpuszczalnikowych żywic polimoczni-
kowych. Charakteryzuje je doskonała przyczepność do pod-
łoża. Tworzą mocną, elastyczną (wydłużenie przy zerwaniu
powyżej 400%) i ciągłą membranę, która gwarantuje natych-
miastową wodoszczelność oraz możliwość obciążenia ruchem
pieszym. Doskonała wytrzymałość na rozciąganie oraz na roz-
dzieranie sprawia, że system ten zapewnia mostkowanie rys
statycznych i dynamicznych, także w niskiej temperaturze.

Wytrzymałość na ściskanie pod-
łoża, na które mogą być apliko-
wane żywice polimocznikowe,
powinna wynosić ≥ 25 MPa. Pur-
top 400 M (fotografia 2) moż-
na nanosić w temperaturze od
+5°C do +40°C, stosując pompę
do żywic dwuskładnikowych. Po
naniesieniu na podłoże, czas żelo-
wania w temperaturze +23°C jest
krótszy niż 7 s. Niewątpliwą za-
letą systemu jest lekkość wyko-
nanej powłoki, która nie ma wpły-
wu na obciążenie konstrukcji.
Purtop 400 M System Deck ma
Europejską Aprobatę Techniczną
(ETA 14/0289), jako ciekły system izolacji przeciwwodnej
do nanoszenia na mosty i wiadukty oraz certyfikaty poświad-
czające odporność na temperaturę od -20°C do +40°C, cykle
zamrażania-rozmrażania oraz w kontakcie z agresywnymi
substancjami chemicznymi, takimi jak sole odladzające, ben-
zyna, olej napędowy. Okres użytkowania systemu to 25 lat.

MAPEI jest od lat światowym liderem w budownictwie,
nieustannie dostarczającym na rynek nowe rozwiązania i tech-
nologie z powodzeniem wykorzystywane na całym świecie.
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Nowoczesne technologie hydroizolacyjne
w obiektach inżynierskich

Układ warstw w przypadku stosowania Systemu Plastimul 2K
Reactive

Fot. 1. Nanoszenie hydroizolacji na autostradzie wDanii; natrysk
preparatu Plastimul 2K Reactive

Fot. 2. Hydroizolacja płytymostowej
Systemem Purtop 400 M Deck;
natrysk preparatu
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