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teptinė hidroizoliacija
Nepakeičiama kiekviename
vonios kambaryje

Hydro Flex

HYDRO FLEX

Tiesiog būtinybė!

Vien tik keraminės, akmens masės ar natūralaus akmens plytelės neapsaugos sienų ir grindų nuo
drėgmės, ypač tose vietose, kur drėgmės poveikis didžiausias, pavyzdžiui, dušo kabinose ar zonose
apie vonias ir praustuves. Drėgmei kaupiantis sienose ir grindyse, po keramine danga gali įsiveisti
pelėsis, drėgmė gali gadinti besiribojančių patalpų apdailą.
Vienintelis būdas, galintis padėti išvengti tokių problemų, – prieš klijuojant plyteles padengti paviršių
hidroizoliacija. Ji užsandarins ir veiksmingai apsaugos paviršių nuo drėgmės. Tam geriausia naudoti
lengvai tepamą Knauf Hydro Flex hidroizoliaciją.
SAVYBĖS:
puikiai apsaugo pagrindą nuo vandens ir drėgmės skverbimosi;
lengvai tepama teptuku, voleliu arba mentele;
mėlynos spalvos, todėl hidroizoliacija padengtos vietos aiškiai matomos;
elastinga, gali būti naudojama ant šildomųjų grindų;
uždengia iki 3 mm plyšius;
tinka sienoms ir grindims patalpose sandarinti.
Po sienų
ir grindų
plytelėmis

Prie praustuvių,
vonių ir klozetų

Dušo
kabinose

MAŽOS IR DIDELĖS PAKUOTĖS
Perkate tiek, kiek reikia, ir nepermokate

Knauf Hydro Flex teptinė hidroizoliacija jau siūloma pakuotėse nuo 2 kg. Tokios pakuotės užteks norint
izoliuoti nedidelį paviršių, pavyzdžiui, remontuojant mažą vonios kambarį. Didesnės 5 kg, 15 kg ir
25 kg pakuotės skirtos atitinkamai didesnių apimčių darbams. Visada galite pasirinkti savo poreikius
atitinkančią pakuotę ir nemokėti už didesnį kiekį, nei jums reikia.

NAUDOJIMAS
1

Standartinį pagrindą (gipsinis
tinkas, cementinis kalkinis tinkas, gipskartonio plokštės ir
pan.) nugruntuokite teptine hidroizoliacija, atskiesta vandeniu
santykiu 1:4.
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Visus vidinius kampus izoliuokite
sandarinimo juosta.
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Iš sienų ir grindų išsikišančius
vamzdžius reikia apsaugoti
į Knauf Hydro Flex sluoksnį
panardintais sandarinimo
manžetais.

5

Išorinius ir vidinius kampus
uždenkite specialiais į Knauf
Hydro Flex sluoksnį panardintais
sandarinimo kampais.

SVARBU! Praktiniais
sumetimais grindis dengti
hidroizoliacija rekomenduojama tuomet, kai sienų
plytelės jau priklijuotos.
Taip nepažeisite grindų
hidroizoliacijos sluoksnio.

Tada sienas ir grindis padenkite Knauf Hydro Flex teptine
hidroizoliacija. Hidroizoliaciją
reikia užtepti mažiausiai dviem
sluoksniais.

TECHNINIAI DUOMENYS
Darbinė temperatūra

nuo + 5 °C iki + 25 °C

Išeiga (du sluoksniai)

nuo 1,2 kg/m2

Gebėjimas uždengti plyšius
Mažiausias sluoksnių skaičius
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas
Laikas, kuriam praėjus galima klijuoti plyteles
Išsami informacija

≤ 3 mm
2
apie 3 val.
apie 12 val.
techninių duomenų lapas Knauf K413a.lt
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