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Divkomponentu hidroizolācija uz cementa bāzes 
Pielietojums: “Hidrostop H500” ir cementa bāzes, elastīga, divkomponentu hidroizolācija, kas 

paredzēta peldbaseinu, ūdens rezervuāru, balkonu, terašu, vannas istabu, māju 

jumtu un pamatu hidroizolēšanai. Tā saglabā elastību pie -20°C un ir noturīga 

pret UV starojumu! Sagatavotā veidā (sajaucot komponentes A un B) tiek iegūta 

viendabīga masa, kas ir piemērota horizontālu un vertikālu virsmu apstrādei. 

Īpašības: • Divkomponentu hidroizolācija; 

• Darba temperatūra +10 līdz +25°C un gaisa relatīvais mitrums ne vairāk 

kā 65 %; 

• “Hidrostop H500” izstrādes laiks – 45 min; 

• Flīzēšanas darbus var uzsākt 5 dienas pēc hidroizolācijas uzklāšanas; 

• Elastīga un ūdensizturīga membrāna. 

Parametrs Vērtība Robežas pēc 

ISO EN 14891 

Ūdensnecaurlaidība 

Masas pieaugums 2,9 g ≤ 20 g 

Ūdens uzsūkšanas 

dziļums 

0 mm Neuzsūc (0 

mm) 

Plaisu pārklāšanas spēja (pagarinājums) 

23 °C  1,13 mm ≥ 0,75 mm 

-20 °C  0,92 mm ≥ 0,75 mm 

Saķeres stiprība 

Sākotnējā  0,79 MPa ≥ 0,5 MPa 

Pēc iegremdēšanas 

ūdenī 

0,54 MPa ≥ 0,5 MPa 

Pēc izturēšanas 

siltumā 

0,93 MPa ≥ 0,5 MPa 

Pēc sasaldēšanas – 

atkausēšanas cikla 

0,50 MPa ≥ 0,5 MPa 

Pēc iegremdēšanas 

kaļķūdenī  

0,57 MPa ≥ 0,5 MPa 

 

Lietošana: • Virsmām, kuras paredzēts pārklāt ar “Hidrostop H500” jābūt veselām 

(viengabalainām), tīrām, atbrīvotām no putekļiem, eļļainiem šķidrumiem, 

bioloģiskā apauguma u.c. saķeri samazinošiem slāņiem;  

• Virsmu bojājumu (plaisas, nodrupumi) remontdarbus veikt izmantojot Vincents 

Polyline produktu “SUPER”; 

• Pirms uzklāšanas virsmu samitrināt ar tīru ūdeni. “Hidrostop H500” komponenti 

B ieliet tīrā traukā un lēnām ar mikseri maisot pievienot pulverveida 

komponenti A, līdz iegūta viendabīga masa; 

• Uzklāt ar otu, špakteļlāpstiņu vai augstspiediena izsmidzināšanas iekārtu divās 

kārtās; 
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• Otro kārtu klāj perpendikulāri pirmajai un ne ātrāk kā pēc pirmās kārtas 

sacietēšanas (apmēram 4-5 h); 

• Vienas kārtas biezumam jābūt vismaz 1 mm; 

• Nestabilās virsmas: plaisas, deformācijas šuves, stūri, grīdu un sienu 

salaidumu vietas ir jāpastiprina ar stikla šķiedras sietu, ko iestrādā starp divām 

Hidrostop H500 kārtām. 

Patēriņš: 1,7 kg/m2 klājot 1 mm kārtā. Patēriņš var atšķirties atkarībā no virsmas struktūras. 

Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā traukā +5 līdz + 30°C temperatūrā. Sargāt no sasalšanas. Derīguma 

termiņš 1 gads no izgatavošanas datuma. 
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