
Vienkomponenta, uz cementa bāzēta elastīga 
membrāna hidroizolācijai gan iekštelpās gan 
ārtelpās, uz terasēm, balkoniem, grīdām un pel-
dbaseiniem

• Iztur vairāk kā 15mm ūdens spiedienu

• Noturīga pret visbiežāk sastopamajiem ķīmiskajiem 
savienojumiem pārtikas rūpniecībā un publiskās 
peldvietās.

• Laba saķere ar visa veida stabilām minerālvirsmām.

• Nodrošina perfektu virsmu keramikas fl īžu montāžai.

4650 aqua-stop flexible membrāna ir piemērota industriālā 
vidē, kā peimēram pārtikas rūpniecībā, profesionālās virtuvēs 
uz betona un cita veida  virsmām un veido atbilstošu virsmu 
turpmākai flīzēšanai. 
4650 aqua-stop flexible atrodama 12,5kg papīra maisos.

Pielietojums:

• Sienām
• Grīdām
• Peldbaseiniem
• Mitrajām telpām un
    publiskām peldvietām
• Pārtikas rūpniecībai
• Balkoniem
• Terasēm
• Lekštelpās
• Ārtelpās

Pamatvirsmas:

• Betonam
• Klonam
• Betona elementiem
• Apmestām mūra 
 sienām
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Produkta apraksts
Vienkomponenta, uz cementa bāzēta elastīga membrāna 
hidroizolācijai uz minerālvirsmām.

Tehniskais apraksts

Izmantošana
Kā ūdensdroša membrāna pirms flīzēšanas vai fasādes 
apmešanas vai arī papildus virsmas aizsardzībai uz virsmām 
nelielai noslodzei. Publiskām peldvietām, uz terasēm, balko-
niem, liela izmēra virtuvēs u.t.t. Piemērota arī papildu virsmu 
aizsardzībai uz betona konstrukcijām, fasādēm, skursteņiem 
un pamatiem.

Virsmas
Betonam, apmetumam and the like mineral bounded subst-
rates.

Virsmu sagatavošana.
Virsmai jābūt stabilai un bez brīvām daļiņām. Caurumi, plai-
sas un citi defekti jānovērš ar ūdensnecaurlaidīgu javu. 

Virsmai jābūt tīrai no putekļiem, ēļļas, taukiem, krāsas, līmes 
paliekām, u.t.t. 

Absorbējošas virsmas jāsamitrina ar ūdeni pirms 4650 aqua-
stop flexible uzklāšanas. 

Gadījumos kad virsma var būt kustīga vai nestabila, piemē-
ram, grīdas un sienas salaides vietās, šuves un salaides 
vietas jāaizpilda ar mira sealband. Plaisās un rukuma plaisās, 
kurās virsmas kustība nepārsniedz 0,75mm, šo kustību spēs 
absorbēt sacietējusī aqua-stop flexible. Cast connected rein-
forcement building parts like swimming pools shall be treated 
with reinforcing tape.

Lietošana
12,5kg pulvera sajauc ar 2,7-2,9 l tīra ūdens. Maisīt ar maisā-
mo spirāli vismaz 2 min. līdz izveidojas vienmērīga masa sbez 
kunkuļiem. 

Masas uzklāšanai lietot rullīti/otu ar īsiem sariem vai 
smidzinātāju. Smidzinot ieteicams masu pēc tam izlīdzināt ar 
otu. Jāklāj minimums 2 slāņos (1 – 1,25 kg uz slāņa) Katram 
slānim jāļauj nožūt pirms nākamā slāņa slāšanas. Īpaši liela 
ūdens spiediena gadījumā, kā piem. peldbaseinos nepiecie-
šami 3 slāņi.

Darba drošība
Produkts satur cementu, līdz ar to nepieciešams sekot darba 
drošības noteikumiem strādājot ar cementu. 4650 aqua-stop 
flexible ir bāzēts uz zemu sārmu-satura baltā cementa un 
hroma saturam nav  iztecēšanas termiņa ierobežojumi. 

Skat. Darba drošības datu lapu.

Lepakojums.
12,5 kg plastikātu stiprināti papīra maisi ar rokturiem.

Transports un uzglabāšana.
Transportēt un uzglabāt sausos apstākļos. Uzglabāšanas 
temiņš – vismaz 1 gads no ražošanas datuma neatvērtā 
iepakojumā.

Blīvums: 1,5

Produkta klase saskaņā ar prEN 14891:  CMP

Spēja aizpildīt plaisas:  min. 0,75 mm

Izstrādes laiks:    3 stundas

Žūšanas laiks 18°C temperatūrā 

Gatava tālākai virsmas apstrādei:  20-30 st

Gatava pilnai noslodzei:  7 dienas

Leteicamā darba temperatūra  
(pulverim un ūdenim):  10-20°C

Patēriņš 
2 slāņos:  2,2 – 2,5 kg/m2 
3 slāņos: min.  min. 3,0 kg/m2
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