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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

HYDROSEAL 
Skvarbus hidroizoliuojantis impregnantas 

 
HYDROSEAL– bespalvis mažo klampumo tirpalas, pagamintas iš koncentruotų 
neįgeriančių dervų ir hidroizoliuojančios medžiagos organinio tirpalo. HYDROSEAL 
nesudaro paviršinės plėvelės, o hidroizoliuoja sudarydamas barjerą, kuris 
užblokuoja vandens įsiskverbimą, išlaikydamas natūralią paviršiaus spalvą ir 
laidumą orui. 
Ant paviršiaus, padengto HYDROSEAL, galimas pėsčiųjų eismas, nesukeliant 
nusidėvėjimo. 
 

Naudojimas 
Naudojamas hidroizoliuoti akmenines grindis, plytų sienas, molio čerpes.  
HYDROSEAL sudaro skaidrią hidroizoliaciją, nepakeisdamas paviršiaus išvaizdos. 
Jis skverbiasi į kapiliarų sistemą bei porėtą skiedinį tarp plytelių, įmirko galimus 
vandens įsiskverbimo kelius ir taip apsaugo nuo vėlesnio vandens įsiskverbimo. 
HYDROSEAL tinkamas remontuojant istorinės reikšmės statinius, kadangi jis 
nekeičia paviršiaus vaizdo.  
 

Dengimas 
Tarpams tarp plytelių užsandarinti naudokite glaistą kur reikia. Plytelės, kokliai ar 
atskilę dalys turi būti priklijuoti atitinkamais klijais. Paviršius turi būti sausas ir 
švarus. HYDROSEAL dengiamas šepečiu arba žemo slėgio purškikliu vienu 
sluoksniu, didžiausią dėmesį skiriant sujungimams ir labiausiai įgeriančioms 
vietoms, kad tirpalu būtų impregnuotos visos porėtos vietos. 
Produkto perteklius, kuris nebuvo absorbuotas, turi būti nuvalytas nevėliau kaip per 30 minučių švariu audeklu 
sudrėkintu benzinu. 
Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir paviriaus porėtumo, bet dažniausia trunka apie viena valandą. 
Terasa bus hidroizoliuota po 24 valandų, bet produktas visiškai išdžius per savaitę. 
 

Išeiga 
- terasoms, čerpėms: 3-7 m

2
/litrui. 

- Plytoms, cementui: 1-2 m
2
/litrui. 

 

Svarbu 
- Dengiamas paviršius turi būti švarus, tepalai, vaškas, parafinas turi būti nuvalyti specialiais nuriebintojais, kad 

būtų išvengta dėmių, kenkančių estetiniam vaizdui. 
- Uždenkite augalus, aliuminiu ir stiklinius paviršius. 
- Nedenkite impregnanto lietingomis dienomis. 
- HYDROSEAL  turi būti saugomas nuo lietaus.mažiausiai 24 valandas po padengimo. 
- HYDROSEAL  yra paruoštas naudojimui; negalima į jį pilti jokių papildomų medžiagų. 
- HYDROSEAL hidroizoliuoja porėtus paviršius, bet negali užtaisyti įtrūkimų didesniu nei 1 mm. 
 

Techniniai duomenys 
Konsistencija skystis 

Spalva  bespalvis 

Sauso mišinio tankis 0,9 kg/l 

Saugojimo laikas originalioje pakuotėje 6 mėnesiai 

 
 


