
FREEZTEQ®

Najskuteczniejszy sposób na pozbycie się wilgoci od gruntu na zawsze.

FREEZTEQ® jest nowoczesnym systemem izolacji chemicznej budynków od 
zawilgocenia. Jego łatwość zastosowania w znaczący sposób pozwala zredukować 
koszty robocizny i materiałów w porównaniu   z innymi technikami izolacji. Jest 
skuteczny i wysoce adaptowalny. Wytwarza kompletną barierę wodoszczelną, 
powodując efekt nieprzepuszczalności ścian.  Prawidłowe zastosowanie sytemu 
FREEZTEQ® sprawi, że ściany staną się 100% nieprzepuszczalne a samoosuszanie 
nastąpi samoistnie. Na jakość produktu udzielamy długoterminową gwarancję.

Właściwości
FREEZTEQ® jest to innowacyjny system izolacji od wilgoci. Tworzy wodoodporną 
barierę. W porównaniu z innymi chemicznymi systemami hydroizolacji od gruntu 
jest wydajny, pozwala osiągnąć najlepszą jakość w stosunku do niskiej ceny, 
optymalizując koszty inwestycji. Co więcej, technika aplikacji jest łatwa i bardzo 
efektywna..

Zalety
Długofalowe rozwiązanie problemu zawilgocenia ścian. Jedynym narzędziem 
potrzebnym do aplikacji jest wiertarka + 22 mm wiertło diamentowe, zamrożone 
„lizaki lodowe” FREEZTEQ. System jest możliwy do zastosowania przy każdej grubości 
ścian. Możliwość aplikacji bezpośrednio w fugi. Aplikacja zamrożonych lizaków jest 
łatwa i szybka, nie wytwarza groźnych dla zdrowia substancji chemicznych. Produkt 
bezzapachowy nie jest łatwopalny.

Proporcje mieszania Zużycie Opakowania

Nierozcieńczalny 100 lizaków do użycia ± na ścianę 3m dł. x 
22,5 cm gr

 zawartość 100 lub 250 sztuk lizaków

Kolor Czas aplikacji / absorbcji Temperatura aplikacji

Bezbarwny ± 24 godziny - 12°C do - 8°C

[ Łatwe i skuteczne zwalczanie 
przyczyn powstawania wilgoci  
od podłoża

-8°

-12°



Przygotowanie
- Umieść lizaki w zamrażarce i pozostaw je na około 48 godzin do całkowitego 

zamrożenia. Zaleca się aby nie wyjmować produktu z kartonu.
- Nie rozcinaj folli, jeżeli lizaki nie są zamrożone.
- Usuń zawilgocony tynk ze ścian wewnętrznych na wysokość min. 10 cm od 

podłoża. Jeżeli planujesz aplikację systemu w ścianach zewnętrznych, tynk 
musi być skuty do wysokości min. 20 cm od poziomu gruntu.

instrukcja użycia
- Przygotuj odwierty w odległości 11 cm od siebie. Nie przewiercaj ściany na 

wylot. Odwiert musi dochodzić do głębokości około. 2 cm grubości ściany. 
Odwierty mogą być wykonane zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz 
budynku. W przypadku grubych ścian, zaleca się zastosowanie systemu od 
strony wewnętrznej i zawsnętrznej jednocześnie.  

- Jeżeli podłoga w pomieszczeniu jest wykonana z betonu, wykonaj odwierty 
w pierwszej fudze nad powierzchnią podłogi (około 7,5 cm). Odwierty 
mogą być wykonane od zewnątrz lub od wewnątrz.

- Podniesiona drewniana w pomieszczeniu – wykonaj odwierty jak najbliżej 
powierzchni podłogi. Jeżeli odwierty będą wykonywane z zewnątrz, 
powinny znajdować się 15 cm od poziomu gruntu.

- Lizaki lodowe FREEZTEQ® muszą zostać zaaplikowane w każdy odwiert w 4 
seriach.

- W celu aplikacji usuń zgrzew folli na końcu zamrożonego lizaka za pomocą 
nożyczek luz nożyka do dywanów.

- Przy użyciu rękawiczek ochronnych wyciśnij zamrożoną substancję z 
folii. Zaaplikuj do każdego odwiertu.  Upewnij się, że cały odwiert jest 
wypełniony lizakiem po sam brzeg.

- Czynność powtarzaj do czasu aż wszystkie otwory w ścianie zostaną 
wypełnione zamrożoną substancją.

- Jak już substancja się roztopi i zostanie całkowicie wchłonięta, zaaplikuj 
kolejną serię produktu. W sumie należy wykonać aplikację w 4 seriach, w 
ciągu 24 godzin.

instrukcja użycia
- Dla większości zawilgoconych ścian wystarczy aplikacja systemu z jednej 

strony.
- Zaleca się zastosowanie preparatu od strony zewnętrzej, jeżeli jest taka 

możliwość.
- W celu zabezpieczenia ścian przylegających do sąsiedniego budynku 

zaleca się użycie systemu FREEZTEQ® w sposób pionowy na przylegającej 
ścianie do 1m wysokości. W ten sposób powstanie bariera zapobiegająca 
przedostawaniu się wilgoci ze ściany niezabezpieczonej.

- W celu zabezpieczenia powierzchni, użyj folii kryjącej.
- Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą ulotką.

Środki ostrożności
- Przy aplikacji produktu używaj gumowych rękawiczek.
- Nie przecinaj „lizaków” gdy są zamrożone.
- Przeczytaj dokła
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