Ilgalaikis sandarumas
ir saugumas su „Knauf“
hidroizoliacija
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VISUR, KUR PAVIRŠIAI LIEČIASI SU VANDENIU, SVARBU ĮRENGTI OPTIMALIĄ PAGRINDO HIDROIZOLIACIJĄ. TIK TADA VONIOS, TERASOS IR BALKONAI ILGAI IŠLIEKA GRAŽŪS. „KNAUF“ SIŪLO DVI ĮVAIRIEMS PAGRINDAMS TINKAMAS, NELAIDŽIAS VANDENIUI, ELASTINGAS IR PATIKIMAS HIDROIZOLIACIJOS SISTEMAS.
ŠIŲ SISTEMŲ PATIKIMUMĄ PATVIRTINA IR DAUGYBĖ ATLIKTŲ BANDYMŲ, IR JAIS
REMIANTIS IŠDUOTI EUROPOS TECHNINIAI LIUDIJIMAI. „KNAUF“ HIDROIZOLIACIJOS SISTEMOS PASKIRTIS – SANDARINTI, SAUGOTI NUO KOROZIJOS, VANDENS
POVEIKIO IR NELEISTI ĮSIMESTI PELĖSIUI.
Tik naudojant išbandytas ir sertiﬁkuotas hidroizoliacijos sistemas, užtikrinamas sandarumo ilgaamžiškumas.
Svarbiausias sistemų skirtumas – papildomų komponentų naudojimas. Jie suteikia patikimumą vadinamosiose
kritinėse vietose, t. y. trapo įrengimo, vamzdžių išvadų
ir vidinių ar išorinių kampų bei kampinių siūlių sandarinimo vietose.
„Patirtis rodo, kad hidroizoliacijos problemų kyla ne tik
senos, bet ir naujos statybos būstuose. Jų atsiranda,
kai pasirenkama netinkama hidroizoliacija (neteisingai
įvertinami pagrindai, vandens apkrova, nenaudojamos
papildomos sandarinimo medžiagos, pvz., trapui įrengti), kai patikima darbus atlikti menkos kvaliﬁkacijos darbuotojams. To išvengti padeda „Knauf“ sistemos, nes jos
yra saugios ir jas nesudėtinga įrengti“, – sakė
„Knauf“ technikas Kastytis Vaseris.
Pirmoji sistema – sandarinimas naudojant
„Knauf Flächendicht“ hidroizoliaciją. Tai
dispersinė, paruošta naudoti tepama hidroizoliacija, skirta drėgnoms patalpoms: gyvenamojo būsto sanitarinėms patalpoms, virtuvei ir pan. Daugelis ją žino kaip teptinę „mėlynąją“ hidroizoliaciją. Ją galima nesunkiai padengti
voleliu, teptuku arba glaistikliu ant visų įprastų
ir stabilių statybinių pagrindų: betono, tinkuotų sienų ir pan.
Antroji sistema – sandarinimas
naudojant „Knauf Abdichtungs- &
Entkopplungsbahn“ ritininę hidroizoliaciją. Tai plona, lanksti, atspari vandeniui ir dengianti plyšius (iki 1,5 mm)
hidroizoliacija, kuri gaminama
polietileno pagrindu su dvi-
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puse polipropileno sluoksnio danga. Specialaus pluošto audinys užtikrina optimalų „Knauf Abdichtungs- &
Entkopplungsbahn“ ritininės hidroizoliacijos ir hidroizoliacijos sistemai priklausančių komponentų sukibimą. Ši
sistema nepamainoma, kai būtina įrengti hidroizoliacinį
sluoksnį bei klijuoti plyteles ant kritinių pagrindų, pavyzdžiui, ant statybinių plokščių, kuriose yra medienos, pavyzdžiui: OSB, „Cetris“, „Minerit“ ir pan. Dėl elastingumo
ir atsparumo staigaus temperatūros kitimo poveikiui ši
sistema idealiai tinka balkonams ir terasoms sandarinti.
Be to, ši hidroizoliacinė sistema turi ir papildomą savybę
– ji tarsi sugeba atskirti pagrindą nuo plytelių dangos.
Tai labai svarbi savybė klijuojant didelio formato arba
galinčias skilti (natūralaus akmens ar kt.) plyteles. Tada
įrąžos, kylančios dėl pagrindo deformacijų (pvz.,
judančių OSB plokščių siūlių ar pleišėjančio betono) neperduodamos
į plytelių dangos sluoksnį, todėl
jis lieka saugus. 

