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Põrandate hüdroisoleerimine eene keraamiliste plaatide paigaldamist vannitoas, saunas, ws jne. Hydro Prefessionaal hüdroisolatsiooni 
võib kasutada põranda elektriküttega  põrandate korral. Hüdroisolatsiooni aluseks võivad olla betoon, tsemendialuseline pahtel või 
ehitusplaadid. Hüdroisolaator ei ole ettenähtud välisteks töödeks, samuti seda ei tohi kasutada pidevalt veega kokkupuutuvates 
ruumides nagu näiteks basseinid.

Alus peab olema kuiv, tolmuvaba ja tasane. Kõik mahakooruvad materjalid tuleb eemaldada. Ebatasased pinnad tuleb kas tasaseks 
lihvida või tasandada tsementtpahtliga. Krunt Tavaline või Hydro moodustab pahtlile ja alustele hästinakkuva kihi. Töödelge pindu 
kruntiga ja laske neil kuivada 2 kuni 4 tundi. Ehitusplaatide kinnitamiseks kasutatud kruvide peab või peened praod peidetakse neile 
kiududega tugevdatud hüdroisolatsioonikihi pealekandmise teel.

SBR-lateks

65-68

30000-40000 mPa*s

1,25-1,28 kg/m

Pintsel, rull. Pärast töö lõpetamist pesta tööristad veega

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ. direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ)nr. 1272/2008. 
Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Silma sattumisel pesta rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on 
soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.
Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida 
jääkida tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei soobi tavajäätmete hulka ja nõudb erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda 
selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale.

12 kuudkindalt suletud nõus. Hoida külmumise eest.

HYDRO PROFESSIONAAL
MEMBRAANITÜPI HÜDROISOLAATOR

ühekomponente isoleeriv veebasil ja sünteetilisel kautsukil põhenev materijal, mille tugevduseks on 
lisatud mikrokiudained. Hüdroisolatsiooni 2-3 mm paksune kiht tagab töötlevate pindade vee ja 
aurutõkke ning kaitseb võimalikust niiskusest põhjustatud rikete eest.

Enne kasutamist tuleb kiududega tugevdatud hüdroisolatoor hästi läbi segada. Hüdroisolaatori kulu on normaaltingimustes 1 liiter 
rutmeetri kohta, kui pind kaetakse kaks korda. Pärast kuivamist on kahekihilise hüdroisolatsiooni paksus 2-3 mm. Kandke pintsli või rulli 
abil pinnale küllaldases koguses lahustamata hüdroisolatsiooni segu- Pöörates erilist tähelepanu vuukidele, nurkadele, trappidele. 
NB! Ärge töödelge hüdroisolatsiooniga trappide sisemisi pinde.
Nurkadesse, seina ja põranda vuukidele tuleks asetada spetsiaalne tigevuslint, surudes selle hüdroisolatsiooni kummist pahtlilabida, 
pintsli või rulli abil. Enne järgmist tööoperatsiooni töödeldud pinnad peaksid 3 - 4 tundi kuivama.  Peale kuvamist  hüdroisolatsiooni   värv 
muutub. Peale   esimese  kihi kuvamist   kandke peale   hüdroisolatsiooni teine kiht. Teine kiht peaks kuivama  12 tunni vältel.   Trappide 
asukohtades lõigake välja avad läbimppdus  40 mm  väiksemad  kui trapi läbimüüt. Painutage ja ettevaatlikult tõmmake hüdroisolatsioon 
sulgemiserõnga   abil   või   painutage    hüdroisolatsiooni   servad   ülesse   kergetatud      äärte   taha.    Vuugi    köhad    tuleb töödelda 
sanitaarsilikoon hermeetiku abi. Keraamiline plaat paigaldatakse hüdroisolatsiooniga isoleeritud pinnale.

1 L; 2,5 L; 5 L; 10 L

Esimene kiht - 3 - 4 tundi, teine - 12 tundi.

9,0-9,5
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Kuivamisaeg

1 L/m2

• ühekomponente
• sisaldab mikrokiudained
• elastne
• vee-ja aurutõkke
• hea nakke  




