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Folia w płynie Knauf Hydro Flex
w nowych opakowaniach
Folia w płynie to najczęściej wykorzystywany produkt przy wykonywaniu hydroizolacji
w łazienkach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności: kuchniach,
pralniach czy toaletach. Dlaczego folia w płynie cieszy się takim powodzeniem wśród
glazurników i domowych majsterkowiczów?

Skuteczne zabezpieczenie przed wilgocią
Wbrew obiegowej opinii, płytki ceramiczne nie gwarantują pełnej ochrony podłoża przed
wilgocią. Chociaż same płytki nie przepuszczają wody, to fugi między nimi nie są w 100%
wodoszczelne. Nawet przy bardzo dokładnym spoinowaniu, pomiędzy płytkami zostają
mikroszczeliny, przez które przedostaje się wilgoć. To prosta droga do rozwoju grzybów
i pleśni. Aby tego uniknąć, najlepiej zaizolować powierzchnię pod płytkami folią w płynie
Knauf Hydro Flex. Folia tworzy wodoszczelną powłokę, która stanowi barierę dla wilgoci
i zapobiega jej wnikaniu do podłoża.
Uniwersalne zastosowanie
Ze wszystkich pomieszczeń w domu, to łazienka jest najbardziej narażona na działanie wody
i wilgoci. Tutaj dobra hydroizolacja to podstawa. Folia w płynie jest uniwersalnym produktem
do zabezpieczenia ścian i podłóg wokół umywalek, wanien, toalet oraz kabin prysznicowych.
Folię należy obowiązkowo położyć na wszystkich zabudowach z płyt gipsowo-kartonowych,
np. na obudowie wanny lub geberitu. Knauf Hydro Flex można też stosować na ogrzewaniu
podłogowym i ściennym.

Wygodna aplikacja
Wykonanie hydroizolacji folią w płynie jest bardzo łatwe i co ważne - nie wymaga stosowania
specjalistycznych narzędzi. Dzięki temu to świetny produkt zarówno dla fachowców, jak i dla
mniej wprawnych majsterkowiczów. Folia w płynie jest gotowa do użycia od razu po
otwarciu. Można ją nanosić na podłoże za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub szczotki.
Odpowiednia konsystencja ułatwia szybką aplikację. Przy standardowych podłożach
wystarczą dwie warstwy folii, aby uzyskać właściwe zaizolowanie powierzchni.

„Knauf Hydro Flex to produkt zaprojektowany tak, aby praca z nim była maksymalnie
ułatwiona. Wśród podobnych produktów na rynku, Knauf Hydro Flex wyróżnia niebieski
kolor. Dzięki temu od razu widać, czy dokładnie i równomiernie pokrywamy folią całe
podłoże” – dodaje Leszek Rudek, Produkt Manager Systemów Podłogowych w Knauf.

Nowe opakowania - kup tyle, ile potrzebujesz
Folia w płynie może być stosowana zarówno w trakcie remontu niewielkiej łazienki, jak i przy
budowie dużego obiektu biurowego, w którym zaplanowano kilkanaście pomieszczeń
sanitarnych. Aby sprostać różnym potrzebom inwestorów, wprowadziliśmy nowe opakowania
folii w płynie. Teraz Knauf Hydro Flex dostępna jest w opakowaniach o pojemności 2 kg,
5 kg, 15 kg oraz 25 kg.
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***
Knauf należy do czołowych dostawców materiałów budowlanych na świecie. W Polsce produkty marki
Knauf dostępne są w sprzedaży od ponad 25 lat. Oferta Knauf obejmuje systemy suchej zabudowy,
tynki wewnętrzne gipsowe i cementowo-wapienne, masy i gładzie szpachlowe, systemy ociepleń
budynków, kleje do glazury, hydroizolacje oraz masy samopoziomujące i wylewki. Oferujemy
kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów akustycznych i pasywnej ochrony przeciwpożarowej.
Marka Knauf należy do najlepiej rozpoznawalnych na rynku materiałów budowlanych w Polsce
i postrzegana jest jako marka premium, za którą idzie zawsze wysoka jakość.

