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APLIKACJA

Zeskanuj kod i dowiedz się 
więcej o parametrach 
technicznych, korzyściach 
lub promocjach produktu

www.atlas.2dkod.pl/1966

Właściwości
ATLAS WODER DUO EXPRESS jest dwuskładnikową, polimerowo-cementową 
hydroizolacją z dodatkiem specjalnych modyfikatorów, żywic i włókien. Składa 
się z suchej mieszanki (komponent A) oraz wodnej dyspersji tworzyw sztucznych 
(emulsja - komponent B), które należy wymieszać w proporcjach 3:1.

Wysoka przyczepność do podłoża cementowego - miniumum 1,0 MPa.

Nowatorska technologia układania izolacji dwuskładnikowej - możliwość 
nakładania drugiej warstwy w technologii mokre na mokre i klejenie płytek po  
3 godzinach od nałożenia drugiej warstwy.

Wysoka paroprzepuszczalność 

Wysoka elastyczność – zaprawa mostkuje rysy do szerokości 0,75 mm dzięki:
- zawartości specjalnych polimerów
- dobraniu odpowiedniego stosu kruszywowego
- odpowiednim wypełniaczom
- zbrojeniu z mikro włókien polipropylenowych.

Odporność na promienie UV - klejenie okładzin ceramicznych do 6 m-cy od
ułożenia hydroizolacji.

Powłoka wykonana z ATLAS WODER DUO EXPRESS posiada dużą odporność
mechaniczną i nie wymaga dodatkowego wzmocnienia - dzięki zastosowaniu
włókien zbrojących oraz dedykowanych żywic polimerowych zaprawa posiada-
podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz uderzenia udarowe.
Powłoka jest odporna na tymczasowe, bezpośrednie obciążenie lekkim  
ruchem pieszym.

Mrozoodporność – działanie mrozu nie powoduje obniżenia wodoszczelności 
powłoki.

Przeznaczenie
ATLAS WODER DUO EXPRESS jest przeznaczony do wykonywania hydroizolacji
zespolonych pod płytki ceramiczne na trasach, balkonach i loggiach, schodach 
zewnętrznych.

Umożliwia wykonanie elastycznego zabezpieczenia naroży i dylatacji – wraz  
z zatopioną w nim TAŚMĄ i NAROŻNIKAMI USZCZELNIAJĄCYMI ATLAS lub taśmą  
i narożnikami ATLAS HYDROBAND 3G, chroni krawędzie połączeń ścian i podkładów 
podłogowych oraz przerwy dylatacyjne.

Uszczelnia powierzchnie wokół ścian i podłóg, wokół przejść rur instalacji wod-
nej i kanalizacyjnej – wraz z zatopionymi w nim PIERŚCIENIAMI PODŁOGOWYMI
LUB ŚCIENNYMI.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � izolazcja pod płytki ceramiczne

 � na balkony i tarasy

 � przyklejanie płytek po 3 godzinach

 � dwie warstwy w jednym cyklu

 � wysoce elastyczna, mostkuje rysy do szerokości 0,75 mm

ATLAS WODER DUO EXPRESS
błyskawiczna hydrolizacja dwuskładnikowa

RODZAJ HYDROIZOLACJI

izolacja typu średniego
(woda zalegająca w zastoinach)

+

izolacja typu ciężkiego
(woda działająca pod ciśnieniem)

stosować
ATLAS  

WODER DUO

RODZAJE OBIEKTÓW

budownictwo mieszkaniowe +

obiekty użyteczności publicznej, oświatowe,
biurowe, służby zdrowia

+

budownictwo handlowe i usługowe +

magazyny przemysłowe +

budownictwo komunikacyjne +

hotele, obiekty SPA +

MIEJSCE MONTAŻU

tarasy +

balkony, loggie +

schody zewnętrzne +

RODZAJE PODŁOŻA

posadzki i podkłady cementowe +

beton +

tynki cementowe, cementowo-wapienne +

mur z betonu komórkowego* +

mur z cegły lub pustaków silikatowych* +

mur z cegły lub pustaków ceramicznych* +

* tynkowanie nie jest konieczne jeżeli mur jest dobrze wyspoinowany

WARSTWY

  2 mm
APLIKACJA

38 24 kg

12 kg19
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Dane techniczne

Wymagania techniczne
Wyrób spełnia wymagania PN-EN 14891:2012. Deklaracja Właści-
wości Użytkowych nr 233/CPR.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonanie hydrolizacji
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
równe i nośne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów 
solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, 
olejów, powłok bitumicznych i innych substancji mogących osłabić przyczepność 
hydroizolacji. Występujące w podłożu ustabilizowane rysy powyżej szerokości do 
0,75 mm i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową, 
np. ATLASEM TEN-10 lub MOTOREM T-5. Podłoża pyliste należy przeszlifować  
i odpylić (odkurzyć). W przypadku ścian nieotynkowanych,muszą one być murow-
ane na pełne spoiny.
wysezonowane - świeżo wykonane powierzchnie podkładów cementowych mogą 
być uszczelniane po ich odpowiednim wysezonowaniu, nie wcześniej jednak niż 
po upływie 3 dni od czasu ich wykonania. W przypadku fabrycznie gotowych 
podkładów czas ten jest krótszy: 

- podkład wykonany z szybkoschnącego podkładu cementowego ATLAS POSTAR 
20 może być uszczelniany po 6 godzinach,
- podkład wykonany z szybkowiążącej posadzki cementowej ATLAS POSTAR 80 
może być uszczelniany po 3 godzinach.
Uwaga: w okresie sezonowania podkład należy chronić przed opadami deszczu.
wolne od wilgoci technologicznej lub podciąganej kapilarnie z gruntu - osuszone
po opadach atmosferycznych, zalaniu itp. Bezpośrednio przed aplikacją masy, 
suche podłoże należy powierzchniowo zwilżyć wodą do stanu matowowilgotnego
(nie tworząc kałuż). 

Przygotowanie masy
Wyrób produkowany jest jako zestaw składający się z dwóch komponentów:
suchej mieszanki (komponent A) i emulsji (komponent B). Składniki te znajdują
się w oddzielnych opakowaniach. Przygotowanie materiału do użycia polega na
przelaniu do odpowiedniego naczynia komponentu płynnego (B), a następnie
równomiernym dosypywaniu suchej mieszanki (A) i jednoczesnym mieszaniu do
momentu uzyskania masy o jednorodnej konsystencji i barwie (ok. 2 min). Czynność
tę najlepiej wykonać mechanicznie za pomocą mieszarki wolnoobrotowej
z mieszadłem. Masa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po ponownym
wymieszaniu. Należy ją zużyć w ciągu ok. 45 minut. Uwaga: przy zakładanym
częściowym wykorzystaniu wyrobu, masę należy przygotowywać zachowując
proporcje wagowe komponentów (3 części suchego A i 1 część emulsji B)..

Nanoszenie hydroizolacji
Bezpośrednio przed aplikacją masy, suche podłoże należy powierzchniowo
zwilżyć wodą do stanu matowo wilgotnego (nie tworząc kałuż).
Prace należy rozpocząć od zabezpieczenia narożników i przejść instalacji przez ścia-
ny i podłogi. Do tego celu należy użyć TAŚM, NAROŻNIKÓW I USZCZELNIAJĄCYCH 
ATLAS lub HYDROBAND 3G. Należy je dociąć i nakładać na warstwę masy, naniesioną 
przy pomocy pacy zębatej o wielkości zębów 6 mm lub pędzla.
Nadmiar masy należy wycisnąć gładką krawędzią pacy. Zakład taśm na łączeniach
powinien być większy niż 5 cm. Na łączeniach taśm masę nanieść pędzlem, nadmiar 
masy należy wycisnąć.
Powłokę uszczelniającą należy wykonać z co najmniej dwóch warstw hydroizolacji.
Pierwsza z nich to cienka warstwa, którą należy nanieść pacą stalową lub pędzlem, 
wcierając masę w podłoże. Uwaga: pierwsza warstwa powinna pokrywać 100% 
powierzchni przeznaczonej do uszczelnienia.
Drugą warstwę należy nakładać bezpośrednio po wykonaniu pierwszej warstwy,
stosując technologię mokre na mokre. Do nałożenia drugiej warstwy należy użyć
pacy zębatej o wielkości zębów 6 mm. Po zaczesaniu masę należy wygładzić gład-
ką krawędzią pacy. Uwaga. Gdy pierwsza warstwa wyschnie i nie jest możliwe 
naniesienie drugiej warstwy w technologii mokre na mokre, dopuszcza się na-
kładanie jej po związaniu warstwy pierwszej. W takim wypadku należy odczekać  
2 godziny od nałożenia pierwszej warstwy.

Zużycie

Opakowania
Zestaw 24 kg: 
komponent A – 2 x worek papierowy 9 kg, komponent B – pojemnik plastikowy 6 kg.
Zestaw 12 kg: 
komponent A – 1 x worek papierowy 9 kg, komponent B – pojemnik plastikowy 3 kg.

 
 
 
 
 
 
 

Gęstość nasypowa składnika A ok. 1,85 g/cm³

Gęstość składnika B ok. 1,00 g/cm3

Temperatura podłoża i otoczenia
w trakcie aplikacji*

od +3 °C  
do +30 °C

Max. grubość jednej warstwy 2 mm

Całkowita grubość powłoki uszczelniającej 2 mm

Odporność na wodę od ciśnieniem
150 kPa

(15 m słupa wody)

Przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1,0 MPa

Czas gotowości do pracy
po wymieszaniu składników**

45 minut

Wczesna odporność na deszcz po 2 godzinach

Nakładanie drugiej warstwy
bezpośrednio

po nałożeniu pierwszej
(technologia mokre na mokre)

Wchodzenie i przyklejanie
płytek ceramicznych

po 3 godzinach

*) Przy aplikacji w sezonie wczesno wiosennym i późnojesiennym temperatura oto 
     czenia nie może spaść poniżej 0 °C przez 6 godzin po ułożeniu powłoki izolacyjnej.
**) Powyżej temperatury 20 °C, czas gotowości do pracy może ulec skróceniu.

1301
PN-EN 14891:2012

(EN 14891:2012)

Dwuskładnikowy modyfikowany polimerami cementowy wyrób
nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej, odporny na działanie
wody chlorowanej (CM P), do użytku zewnętrznego oraz w basenach pod

płytki ceramiczne mocowane klejami C2 (według normy EN 12004)

Wytrzymałość złącza:
przyczepność początkowa

≥ 0,5 N/mm2

Trwałość - przyczepność:
- po zanurzeniu w wodzie
- po starzeniu termicznym

- po cyklach zamrażania-rozmrażania
- po oddziaływaniu wody wapiennej

- po oddziaływaniu wody chlorowanej

 
≥ 0,5 N/mm2

Wodoszczelność brak przenikania

Zdolność do mostkowania pęknięć
w warunkach znormalizowanych

≥ 0,75 mm

Uwalnianie / zawartość
substancji niebezpiecznych

patrz
Karta Charakterystyki

RODZAJ HYDROIZOLACJI Zużycie [kg/m2]

Izolacja typu średniego
(woda zalegająca w zastoinach)

ok. 2,4



H
YD

RO
IZ
O
LA

C
JE

Ważne informacje dodatkowe
Powierzchnie nie obrabiane chronić przed zanieczyszczeniem.

Niskie temperatury i podwyższona wilgotność wydłużają czas wiązania zaprawy.
Unikać pracy podczas silnego nasłonecznienia.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia
resztki związanej hydroizolacji zmywa się środkami ATLAS SZOP oraz ATLAS SZOP 
2000.

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować
reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
W przypadku kontaktu ze skórą lub z włosami, natychmiast usunąć (zdjąć) całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem).
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki, zasięgnąć porady
lekarza i zgłosić się pod jego opiekę. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki

Komponent A (suchy) przechowywać w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych
opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach.
Nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. Przechowywać
w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od niezgod-
nych materiałów (patrz sekcja 10 Karty Charakterystyki), napojów i jedzenia. Chronić 
przed wilgocią – produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wpływem wil-
goci. Przy zachowaniu powyższych warunków nie są znane żadne niekorzystne inte-
rakcje. Komponent B przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkniętym oryginalnym
pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł cie-
pła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania:
od +5°C do +30°C, chronić przed mrozem. Przed użyciem produkt powinien-
zostać wymieszany. Przy zachowaniu powyższych warunków nie są znane żad-
neniekorzystne interakcje. Okres przechowywania (komponentu A i kompo-
nentuB) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne,
dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem
niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Aktualna
dokumentacja techniczna produktu dostępna jest na www.atlas.com.pl.
Data aktualizacji: 2018-12-05


