Hidrostop HL 110
Parandatud omadustega, tsemendibaasiline pikaajalise toimega veetõkkesüsteem.
TOOTE KIRJELDUS
Tihendav hüdroisolatsioon Hydrostop kujutab endast keerulist mitmekomponentset süsteemi, mis
koosneb eritsemendist, kvartsliivast ja aktiivsetest keemlistest lisanditest, mis on võimelised
tungima sügavale aluspinna materjali struktuuri. Toode on välimuselt peen hall pulber, millele
tuleb vajaliku vedela massi saamiseks lisada vaid vesi.
OMADUSED
Tihendav hüdroisolatsioon Hydrostop kujutab endast migreeruvat (struktuuri sisse tungivat) kristallilist veekindlat katet, mille funktsioneerimiseks on ilmtingimata vajalik niiske keskkond (veest
küllastunud aluspind).
Segu koostisesse kuuluvad aktiivsed keemilised lisandid tungivad struktuuri ja reageerivad vaba
lubjaga, moodustades pika ahelaga molekule mis omakorda kapilaarides kristalliseeruvad. Kristallisatsiooni migreeruv progress jätkub struktuuri niiskes keskkonnas ning võib tungida väga
sügavale, moodustades täieliku veetiheduse, lastes samal ajal struktuuril vabalt hingata.
ISELOOMULIKUD KASUTUSALAD
Tihendavat hüdroisolastiooni Hydrostop võib kasutada nii uutel kui ka vanadel struktuurselt vigastamata pindadel. Hydrostopi võib paigaldada pindadele mis on vee surve all nii

positiivsest kui ka negatiivsest suunast, ning see neutraliseerib niiskuse ja pinnasevee sissetungi isegi hüdrostaatilise surve tingimustes.
Tihendavat hüdroisolatsiooni Hydrostop võib kasutada järgmistel juhtudel:
• Maa-aluste reservuaaride ja paakide tugiseinades ja postides
• Ujumisbasseinides plaatide ja värvikihi all
• Joogivee mahutite ja reservuaaride betoonpindade töötlemisel
• Kanalisatsioonirajatiste veetöötlusseadmetes
• Kandeseinades ja –postides
• Vundamendiplaatide betoneerimisel
• Maa-alustes keldrites, autoparklates ja garaažides
• Raudbetoon- ja eelpingestatud raudbetoonkonstruktsioonides
• Tunnelites, silodes, niisutuskanalites
• Tsementkrohvides
• Liftišahtides
TOOTE KASUTAMINE
PINNA ETTEVALMISTUS
Sarnaselt enamusele materjalidele mis paigaldatakse aluspinnale, on pinna ettevalmistus kõige
olulise tähtsusega tegevus. Ja kuigi ajaliselt töömahukaim operatsioon, tuleb see siiski läbi viia
hoolikalt ja põhjalikult. Tihendav hüdroisolatsioon Hydrostop osutub efektiivseks vaid piisava absorbeerumise korral seina, betooni või muu segu kapilaarsüsteemi võimaldamaks kristallilistel
kemikaalidel sügavale tungida. Kõik pinnad peavad olema puhtad ja puhastatud värvist, õlidest,
rasvast, tolmust, raketisemäärdest, betoonipinna hermetiseerimise vahenditest, pinnakõvenditest
ja teistest ainetest.

Pinna ette valmistamiseks sobib kõige paremini kõrgsurveline veejuga, liivaprits või muu mehaaniline puhastumeetod. Suuremad praod ja muud pinnadefektid parandatakse liiva-tsemenid seguga
1:3, mis segatakse Vincents Polyvine vedelikku “Super”. Selliselt ette valmistatud töödeldakse 24
tunni jooksul tihendava hüdroisolatsiooniga Hydrostop, kuid väga suured värske müüritise,
värskelt valatud betooni või tsementsegu tasanduskihiga pinnad lastakse seista vähemalt kolm
päeva enne tihendava hüdroisolatsiooni Hydrostop peale kandmist.
DEFORMATSIOONIVUUGID
Soovitav on teha deformatsioonivuugid seina alumise serva ja aluspõranda vahele enne töötlemist
Hydrostopiga. Vuukide tegemiseks kasutatakse veetihedaid segusid ja soovitavalt kolmnurkse
profiiliga vuugilinte.
Kui seina ja põranda vahelise vuugi tegemine on ebapraktiline, saetakse betoonpõrandasse soon
võimalikult seina lähedale, misjärel lastakse Hydrostopil laiali valguda mööda seda saetud soont.
Taas kord tuleb rõhutada et tihendav hüdroisolatsioon töötab paremini olukorras kus see kantakse
täielikult niisutatud aluspinnale, sest ainult sel juhul on tagatud selle imbumine struktuuri sügavusse. Kuivad pinnad tuleb soovitavalt 24 enne Hydrostopiga töötlemist küllastada puhta veega ja
hoida pinda seejärel kuivamise eest, pritsides vajadusel pinda uuesti märjaks.
TOOTE ETTE VALMISTAMINE
Oluline on jälgida et korraga valmistatava segu kogus ei oleks suurem 30 minuti jooksul 20°C
juures paigaldatavast kogusest. Soovitav segu vahekord oleks 2,5 kuni 3 mahuosa Hydrostopi ühe
mahuosa vee kohta.
Valage vesi pealt lahtisesse sobiva suurusega anumasse ja madalate pööretega elektriseguisti abil
segades lisage segusse tasapisi pulbrit. Segatakse ühtlase, tükkideta massi saamiseni.
KASUTAMINE
Maa-aluste konstruktsioonide kaitsmisel vee kahjustava toime eest tekib hulgaliselt mitmesuguseid probleeme, seepärast on nende lahendamine ühe lihtsa nõuande baasil võimatu. Kui teil on
tekkinud kahtlusi, pöörduge meie tehniliste konsultantide poole. Siiski, tavaliselt on niiskuva ja
märja seina probleem lahendatav kahekordse tihendava hüdroisolatsiooniga Hydrostop töötlemisega, mis tehakse kogu pinna ulatuses ja tagab täieliku kvaliteetse hüdroisolatsiooni ja kindlalt
kaitsva kihi edaspidi konstruktsiooni tungiva vee tõkestamiseks. Teine kiht kantakse pinnale
täisnurga alla võrreldes esimese kihiga, et olla kindel katte täielikkuses. Seda tehakse pärast seda
kui esimene kiht on veidi kuivanud ja ei ole enam kleepuv. Igal juhul tehke teistkordne töötlus
hiljemalt 24 tundi peale esimesest. Eriti kuumades ja kuivades tingimustes piserdatakse esimest
kihti veega kuni teise kihi pealekandmiseni. Peale töötlemist ei soovitata puurida avasid armatuuridele, sest see võib põhjaustada nendest kohtades vee läbijooksu.
Kui aine kantakse pinnale keskmise jäikusega ja lühikesekarvalise pintsliga, peab teine kiht tagama
tiheda tasase pinnastruktuuri.
Soovitav on tihendav segu kanda pinnale mehaaniliselt, selleks sobiva pihustiga, mis muudab töö
ökonoomsemaks ja kiiremaks.
SOOLDUNUD MÜÜRID
Kuigi on väga oluline et kristallilised, konstruktsiooni pinnal ladestunud soolad oleksid hoolikalt
eemaldatud enne tihendava hüdroisolatsiooniga Hydrostop töötlemist, võib ilmneda et isolatsiooni
imbumisvõime halveneb kui soolade ladestumine on märkimisväärne. Seepärast, kui on kahtlusi
ladestunud soolade omaduste osas, tuleb müüri eelnevalt töödelda sooladevastase lahusega.
VENTILATSIOON JA PINNA JÄRELHOOLDUS

Kuivatavaid ja niiskust eemaldavaid kemikaale ei tohi kasutada kohe pärast Hydrostopi kasutamist
sest see võib peatada kogu veetõkkesüsteemi toime – niiske kliima peab püsima vähemalt kolm
päeva misjärel võib kasutada kuivatavaid agente kondensaadi kontrollimiseks. Soovitame kasutada võimalikult head ventilatsiooni, sest vastasel juhul võivad isolatsiooni pinnale tekkida
väikesed kondensaatvee tilgad. Väga ühtlane tardumine ja veepidavus saavutatakse kui ei lasta
tihendaval isolastioonil liig kiiresti kuivada. Töödeldud pind tuleb katta ja kaitsta liiga kiire aurustumise eest kuuma ja tuulise ilma puhul. Kui selliseid mõjusid vältida ei õnnestu, niisutage
töödeldud pinda regulaarselt vee piserdamisega.
SISEMISED JA VÄLIMISED KROHVITÖÖD
Remontivaid ja tasandavaid krohvisüsteeme võib kanda tihendava hüdroisolatsiooni Hydrostop
pinnale peale pinna töötlemist naket paarandava vahekihiga. Lahustage VI.P. “Super” veega suhtes
1:1 ja töödelge sellega isoleeritud pinda. Ootamata ära krundi kuivamist, paigaldage krohv veel
kleepuvale alusele tavapärasel viisil. Tsementseguga krohvimiseks välistingimustes soovitame kasutada kahekordset vahekihti, mis koosneb kahest osast liivast, ühest osast tsemendist ja kus
vedelikuna kasutatakse VI.P. “Super” vesilahust 1:1. Nakkesegu kandke hüdroisolatsioonikihile
ja krohvige kuni see ei ole täielikult ära kuivanud.
DEKORATIIVVIIMISTLUS
Alalise dekoratiivviimistluse Hydrostopiga töödeldud pinnale soovitame rajada mitte enne 5 kuu
möödumist töötlemisest. Sellest varem võib soovitada vaid läbinisti hingavat emulsioonvärvi.
KULU
Oluline on jälgida et ühele ruutmeetrile kasutataks selline kogus materajali mis ei oleks väiksem
ette nähtud minimaalsest kogusest ning et materjal kantaks peale kahes kihis.
Pintsliga
1 kuni 1,5 kg/m² ühe kihi kohta
Rulliga
2 kuni 2,5 kg/m² ühe kihi kohta
Pihustades 1,5 kg/m²
ühe kihi kohta
FÜÜSIKALISED OMADUSED
Toote iseloomustus: mittemürgine pulber
Värvus: hall või valge
Pulbri tihedus: 1,25 kg/l
Kasutustemperatuur: Minimaalne töödeldava pinna temperatuur +5°C
Hoidmine: Maksimaalne hoiustusaeg 12 kuud
OHUTUS
Hydrostup ei ole ohtlik materjal – käsitleda kui tsementi.
Kaitse silmi ja nahka otsese kontakti eest.
Värskelt segatud Hydrostop on kergelt aluseline – soovitame kasutada PVC- või kummikindaid.
Allergiate esinemisel pöörduda arsti poole.

