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Asigurarea calităţii: Autosupraveghere prin laboratorul propriu şi verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.
Garanţii: Garanţia producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicaţiile privitoare la consumuri, cantităţi şi punere în operă sunt bazate pe experienţa producătorului. 
În condiţii de aplicare care se abat de la prevederile fişei tehnice, aceste indicaţii nu pot fi preluate ca atare. Indicaţiile conţinute în fişă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformităţii domeniului 
de aplicare din şantier cu cel prevăzut în fişa tehnică.
Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi multiplicări, precum şi extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.
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AquaStop Plus EmulsiE hidroizolantă

domEniu dE aPliCarE

PrEGătirEa suPortului

PunErEa În oPEră

rEComandări GEnEralE

datE tEhniCE

Pentru pregătirea suprafeţelor din încăperile umede. Ideal pentru izolarea impermeabilă, elastică a suprafeţelor de aplicare a plăcilor ceramice, de ex. în zonele cu duşuri., şape flotante de ipsos, 
pardoseli uscate, pereţi din gips carton. Recomandată pentru spaţii interioare; protecţie împotriva umidităţii şi vaporilor de apă. 
Nu se utilizează la bazine de înot, rezervoare de apă potabilă, fântâni, etc.

Nr. articol: K00860105 - 5kg; K00860120 - 20kg

tipul produsului 
Emulsie hidroizolantă. nu conţine bitum; pe bază de polimeri în 
dispersie. de culoare albastră.

Flexibilitate ridicată; etanş la vapori de apă. 
atenţie: consultaţi specialistul!

Suportul trebuie să fie uscat, fără praf, părţi desprinse, eflorescenţe sau exfolieri, să aibă capacitatea portantă necesară, să nu fie îngheţat. Straturile suport cretoase se întăresc cu Intergrund,  
cele rezistente la apă se înăspresc mecanic. Stratul suport se amorsează cu AquaStop Plus diluat în proporţie de 1:4.

Amestecaţi înainte de utilizare. Aplicaţi produsul cu rola din material plastic, cu pensula sau cu bidineaua şi lăsaţi să se usuce complet. Aplicaţi cel puţin alte două straturi nediluate. Fixaţi banda 
izolatoare AquaStop Band la marginea pereţilor şi la colţuri în primul strat nediluat, proaspăt aplicat. Aplicaţi următoarele straturi doar după ce stratul anterior s-a uscat complet. Consum: în 
funcţie de granulaţia şi de capacitatea de absorbţie a suprafeţei de aplicare precum şi în funcţie de rezistenţa cerută a izolaţiei. Pentru acoperirea cu plăci ceramice şi piatră naturală, obligatoriu 
se utilizează adeziv flexibil (min. 12 ore după ultimul strat aplicat). Se poate gletui şi vopsi fără amorsare.

Diluarea trebuie realizată numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea emulsiei cu alte materiale. Temperatura emulsiei, aerului şi suportului în timpul prelucrării şi procesului de uscare trebu-
ie să fie mai mare de + 5 0C. Temperatura de lucru recomandată este între +5 0C şi +25 0C. Se vor respecta normele specifice şi fişele tehnice ale materialelor cu care grundul interacţionează.

Consum:  straturi suport rugoase/poroase: 0,45 – 0,70 kg/m2/strat 
  straturi suport netede: ca. 0,35 – 0,50 kg/m2/strat
timp de uscare
(între straturi): aprox. 3 ore (la +20 0C şi 50% umiditate relativă a aerului)
Circulabil:  după ca. 24 ore 
acoperire:  ca. 12 ore după ultimul strat aplicat 
mod de livrare: găleată 5 kg; 20 kg

depozitare:  poate fi depozitat timp de 24 luni, în spaţiu răcoros, ferit de  
  bătaia directă a soarelui, protejat de îngheţ, în ambalaj original.
utilaje şi scule: bidinea, pensulă sau rolă.


