AQUASTOP PLUS
BELTÉRI KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

Cikkszám: K00860120 (20 kg), K00860105 (5 kg)
Tulajdonságok:
• kézzel felhordható
• készrekevert
• legalább két rétegben alkalmazandó
• felújításhoz és új építéshez is
Elônyök:
• Beltéri felhasználás
• Gipszbázisú vakolatra és gipszkarton felületre is
• Vízzáró, párazáró
• Könnyű feldolgozhatóság, készre kevert
• Fagyálló
• Rugalmas

Használatra kész, kékre pigmentált kenhető
szigetelőanyag.
Alkalmazások:
Vizes helyiségekben előforduló szigetelési feladatokra
használjuk pl. épített zuhanyzó fürdőszoba. Alapfelületek lehetnek mész-, mész-cement-, cementvakolatok, cementesztrich, beton, pórusbeton, gipszvakolat,
gipszkarton, kalcium-szulfát esztrich.
Kiemelt alkalmazások:
• fürdőszobák, zuhanyzók, mosdók
• falra és padlóra is

MÛSZAKI ADATOK:
anyagszükséglet:

Durvább porózus
felületeknél:

0,45-0,7 kg/m2
rétegenként

Sima felületeknél:

0,35-0,5 kg/m2
rétegenként

Vízbehatolás:

0 mm

járható:

4 óra

bedolgozási
hőmérséklet:

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C
és +25˚C között, huzatmentes, árnyékos helyen
(50%-os relatív páratartalom mellett).

burkolható:

kb. 1 nap múlva

csomagolás:

5 és 20 kg-os vödörben

tárolás:

Minimum 24 hónapig, száraz, fedett helyen,
bontatlan, eredeti csomagolásban.

szín:

kék

kötőanyag:

műanyag diszperzió

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: Az alapfelület
legyen tiszta, száraz, mentes az olajtól, zsírtól és a
zsaluleválasztó anyagoktól. A repedéseket, fugákat ki kell
tölteni, vízálló festéket fel kell érdesíteni. Krétásodó alapfelületeket mélyalapozóval kell kezelni. Ép alapfelületeket
1:4 arányban vízzel hígított Aquastop Plus alapozóval
kenjük át.

FIGYELMEZTETÉS:
A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási
javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények
esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények
eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól
különböző területen történik, az alkalmazás előtt
próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.
Nem alkalmazható tartós vízterhelésnek kitett felületeken
uszodában, ivóvíztárolóban, kutakban.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez,
ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok
használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Kenhető szigetelések: Aquastop, Aquastop Flex,
Flächendicht
Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex
Padlókiegyenlítők: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15,
Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20
Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30,
Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo

Feldolgozás: Feldolgozás előtt a vödör tartalmát
keverjük fel. A száraz alapfelületre ecsettel, hengerrel
vagy kefével hordjuk fel az anyagot egyenletes rétegvastagságban. A sarkokba és a csőáttöréseknél
használjanak sarokerősítő szalagot. A második és harmadik réteg felhordása csak az előző réteg kiszáradását
követően történhet. Min. várakozási idő 3 óra (20 °C
-on és 50 % páratartalomnál). A megszáradt szigetelő
rétegre lehet csempét vagy járólapot ragasztani flexibilis csemperagasztóval (min. várakozási idő 12 óra az
utolsó réteg Aquastop Plus felenését követően).
Szerszámok: Ecset, teddy-henger, kefe

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján
megtalálhatók.

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt, segítséget a ragasztók,
szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához
a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki
kiadványainkban talál.

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zöld szám: 06 80 949 501

