
 

 

 

KARTA TECHNICZNA  

Enkryl 

 

 

        

 

 

 

                                

OPIS 

 

Enkryl  to jednoskładnikowa płynna folia na bazie polimeru akrylowego nie zawierająca 

rozpuszczalników i plastyfikatorów. Produkt bardzo elastyczny, otwarty na dyfuzję pary 

wodnej, odporny na  działanie czynników atmosferycznych w tym UV i starzenie. Wymaga 

zastosowania podkładu gruntującego. Enkryl ze względu na swój jasny kolor, pozwala na 

obniżenie kosztów energii, dzięki ograniczeniu nagrzewania się pomieszczeń latem.  

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Zgodna z ETAG 005 

 
Zachowanie na ogień zewnętrzny Broof (t1) 

Klasa odporności ogniowej F 

Okres użytkowania  W3 

Strefy klimatyczne M i S 

Obciążenie użytkowe P1- dla podłoży ściśliwych np.:  płyta z twardej               
       pianki, 
P1 do P3 - dla podłoży ściśliwych np.: papa  
       bitumiczna na płycie z twardej pianki, 
P1 do P4 podłoże nieściśliwe, np.: beton/stal 

Nachylenie dachu od S1 do S4 

Temperatura powierzchni: 

najniższa 

najwyższa 

 

TL4                                          

TH4 

Rozciągliwość (odporność na wydłużenie) 40% ±2% z wkładką z włókniny 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary 

wodnej µ 

≈ 2370 dla 50% na 100% wilgotności 

względnej. 

Odporność na obciążenie wiatrem ≥ 50kPa dla podłoży o odporności ~ 50 kPa 

 

 

 

 



Baza czysty polimer akrylowy 

Gęstość 1,3 g/cm3 (+20°C) 

Lepkość ok. 6000 mPas/+20°C 

Wytrzymałość na rozciąganie ok. 10 N/mm2 ±1N/mm2z wkładką z włókniny  

Czas tworzenia powłoki 5-8 h, możliwe przechodzenie po ok. 15 h 

Konsystencja płynna masa o konsystencji tiksotropowej 

Kolor  szary (inne kolory na zapytanie) 

Czas przechowywania 6 miesięcy 

Zużycie 
Min. 3kg/m2 ( powłoka wodochronna z 

wkładką z włókniny Enke Poliyflexvlies) 

 

 

 

ZASTOSOWANIE 

 
- hydroizolacja dachów pochyłych, 

- hydroizolacja balkonów, tarasów, 

- hydroizolacja podcieni 

 

UWAGA : Enkryl nie może zostać traktowany jako uszczelnienie lub hydroizolacja bez 

zastosowania włókniny Enke Polyflexvlies. 

 

 

APLIKACJA 

 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno  być odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność tzn. kurzu, oleju szalunkowego, wykwitów, powłok 

antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 

Przygotowane podłoże należy zagruntować  preparatem gruntującym np. Enke Universal 

Voranstrich 933. W przypadku podłoży betonowych czynność gruntowania należy wykonać 

dwukrotnie, dla inny podłoży wystarczy jednokrotnie. Pierwszą warstwę  Enkryl  nakładamy 

dopiero po całkowitym jego wyschnięciu, wcześniej wyznaczając obszar uszczelnienia 

obklejając taśmą malarską. 

 

Nakładanie Enkryl-u 
Przed przystąpieniem do nakładania Enkryl-u należy pamiętać, aby go dokładnie wymieszać 

( od 3 do 4 min) uzyskując jednolitą masę. Powłokę wodochłonną nakładamy za pomocą 

wałka malarskiego lub gorącej gumy  w temperaturze powietrza od +10°C, ze względu na 

jego schnięcie. Przy temperaturze powyżej +10°C i względnie niskiej wilgotności powietrza 

dopiero po około 8-10 godzinach uzyskuje odporność na opady atmosferyczne. Dopiero po 1 

-2 dniach uzyskuje pełne właściwości mechaniczne i hydroizolacyjne. Proces wysychania 

może ulec znacznemu wydłużeniu w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności i  

grubości nałożonego produktu.   

 

 

 

 

 



Uszczelnianie powierzchni 

 

Na wcześniej przygotowane i zagruntowane podłoże nakładamy wałkiem malarskim w 

zależności od równości i jakości podłoża min. 1,5kg/m2 Enkrylu. Następnie na świeżo 

nałożoną powłokę, rozwijamy włókninę poliestrową Enke Polyflexvlies, dociskając ją 

starannie wałkiem. Pasy włókniny nie mogą zawierać pęcherzy powietrza ani zmarszczek. W 

miejscach spoin i styków muszą być układane z 10 cm zakładem, pamiętając aby zakłady nie 

leżały poprzecznie do kierunku spływania wody deszczowej. Kolejnym krokiem jest 

nałożenie drugiej warstwy  Enkryl-u metodą „ mokre na mokre” w takiej ilości, aby włóknina 

była równomiernie pokryta. Niedopuszczalna jest widoczna kratka włókniny na drugiej 

warstwie  Enkrylu-u, otwarte spoiny, lub pęcherze powietrza. Prawidłowe zużycie Enkryl-u 

na wierzchniej warstwie nie może być mniejsze niż 1,5kg/m2.  

Enkryl rozprowadza się poza krawędź włókniny maksymalnie na 1,5 cm.  

 

UWAGA: W przypadku aplikacji Enkryl-u w wysokich temperaturach powietrza dochodzi do 

jego szybkiego wysychania, skutkiem czego jest niedostateczne nawilżenie włókniny. W 

takiej sytuacji można uprzednio zwilżyć wodą podłoże jak i samą włókninę. 

 

UWAGA: Enkryl bez wkładki z włókniny jest tylko i wyłącznie powłoką ochronną i nie 

może być zaliczany jako uszczelnienie lub hydroizolacja. 

 

UWAGA: Całkowite zużycie Enkoryl-u w przypadku nierównych , pofałdowanych oraz 

znacznie wyżłobionych podłoży może przekroczyć 3kg/m2. 

 

 

Uszczelnianie balkonów, tarasów oraz podcieni 

 

W przypadku uszczelnień balkonów, tarasówitp. należy pamiętać ,że Enkryl nie jest odporny 

na trwałe i zmienne mechaniczne obciążenia, typowe dla tych powierzchni np.: stołów , 

krzeseł oraz ruchu pieszego. Z tego powodu  konieczne jest nałożenie na powłokę Enkryl-u , 

dodatkowej odpornej na ścieranie warstwy użytkowej np.: płytek ceramicznych. Możemy je 

przykleić na powłokę Enkryl-u pod warunkiem, że zostanie dobrany odpowiedni klej.  

 

 

Uszczelnianie przyłączy i przepustów 

 

Uszczelnienia takich miejsc jak przyłącza czy przepusty ( narożniki ścian, słupy i inne 

elementy przebijające powierzchnię ) wykonać należy zawsze na wyschniętym podkładzie 

gruntującym np.: Enke Universal Voranstrich 933.  

Za pomocą  wałka malarskiego nakładamy Enkryl , a następnie układany zatapiając w nim 

włókninę poliestrową Enke Polyflexvlies, pamiętając, o właściwym zakładzie i  aby nie było 

na powierzchni pęcherzy i zmarszczek. Kolejnym krokiem jest nałożenie drugiej warstwy 

Enkryl-u metodą „ mokre na mokre” w takiej ilości, aby włóknina była równomiernie 

pokryta.  

W przypadku uszczelniania  narożników należy najpierw na podłoże nałożyć Enkryl 

następnie wkleić gotowy lub wykonany indywidualnie narożni z włókniny.  Po czym kolejno  

nakładamy pas włókniny układany na całej powierzchni i  drugą warstwę Enkrylu. Dopuszcza 

się ułożenie najpierw pasa z włókniny a dopiero później gotowego lub wykonanego 

indywidualnie narożnika.  



Wokół okrągłych i zaokrąglonych obiektów włókniną nacina się w odstępach 2 cm na taką 

samą głębokość i układa w formie kołnierza na zakładkę dokoła elementu. Wszystkie inne 

czynności wykonuje się podobnie jak dla narożników. 

 

UWAGA: Po zakończeniu prac lub w czasie przerwy narzędzia należy niezwłocznie umyć w 

innym razie nie będą nadawały się do dalszego wykorzystania. 

 

 

PRACA Z Enkryl-em 

 

Preparat nadaje się do stosowania w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Podczas prac z 

Enkryl-em należy nosić specjalne ochronne rękawice oraz odpowiednią ochronną odzież. 

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa pracy z produktem w karcie charakterystyki 

produktu. 

 

 

 

PRZECHOWYWANIE 

 

Enkryl należy przechowywać w suchym miejscu w temp. od +5°C do +25°C w szczelnie 

zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Miejsce przechowywania powinno być zabezpieczone 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem i z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia również na 

placu budowy. Zżelowany materiał nie nadaje się do użytku. Okres przydatności do użycia 

wynosi 6 miesięcy. 

 

 

 

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY                                                                                     

 
Zakład Produkcyjny w Pelplinie   tel. 58 888 84 00,   fax 58 888 84 07 

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie   tel. 32 625 72 50,   fax 32 625 72 52 

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim  tel. 83 341 37 72,   fax 83 341 30 20 

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu  tel. 95 741 14 06,   fax 95 742 66 51 

 


