Hidrostop H500
Tsemendipõhine kahekomponendiline hüdroisolatsioon
“Hidrostop H500” on tsemendi baasil, elastne, kahekomponendiline
hüdroisolatsioon, mis on mõeldud ujumisbasseinide, veereservuaaride,
rõdude, terrasside, vannitubade, majakatuste ja vundamentide
hüdroisolatsiooni jaoks. See säilitab oma elastsuse temperatuuril -20°C ja
on vastupidav UV kiirtele! Valmissegatud kujul (segades omavahel kokku
komponendid A ja B) saadakse ühtne mass, mis sobib nii horisontaalsete
kui ka vertikaalsete pindade töötlemiseks. Kasutusjuhend: Pinnad, mis on
ette nähtud katmiseks “Hidrostop H500”-ga, peavad olema terved (ühes
tükkis), puhtad, puhastatud tolmust, õlistest vedelikest, bioloogilistest
kasvukihtidest ja muudest haaret vähendavatest kihtidest.
Pinnakahjustuste (praod, murenenud kohad) parandamiseks kasutada
Vincents Polyline Ehitusliimi “SUPER”. Enne katmist niisutada pinda puhta
veega. “Hidrostop H500” komponent B valada puhtasse anumasse ja
aeglaselt mikseriga segades lisada pulbrilise konsistentsiga komponent A,
kuni saadakse ühtne mass. “Hidrostop H500” tarvitamise aeg – 45 min.
Pinnale kanda pintsli, pahtlilabida või kõrgsurvepihustusseadme abil ja
kahes kihis. Teine kiht kantakse peale esimese kihiga ristsuunaliselt ja
mitte enne esimese kihi tahkumist (ligikaudu 4-5 tundi). Iga kihi paksus
peab olema vähemalt 1mm. Ebastabiilsed pinnad - praod,
deformatsioonivuugid, nurgad ning põrandate ja seinte kokkupuutekohad
tuleb tugevdada klaaskiudvõrguga, mis paigaldatakse kahe Hidrostop
H500 kihi vahele. Plaatimistöid võib alustada 5 päeva pärast
hüdroisolatsiooni pealekandmist. Kulu: 1,7 kg/m2 kandes pinnale 1 mm
paksuse kihina. Kulu võib erineda sõltuvalt pinna struktuurist. Säilitada
suletud anumas temperatuuril +5 - +30oC. Hoida külmumise ja niiskuse
eest. Säilivusaeg: 12 kuud alates valmistamise kuupäevast. P261
– Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P280 – Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302 + P352 – NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P304 + P340 – SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske
õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab
kergesti hingata. P305 + P351 + P338 – SILMA SATTUMISE KORRAL:
loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord. P301 + P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta
viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P501 –
Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas keemiliste ainete hävitamise
tingimustega.

