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    TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
  
Gaminys turi CE ženklinimą                                                                                                    PRODUCT N º. : 3.136  

 
TECMADRY

® 
MILENIUM 

 Cementinis kapiliarus kristalizuojanti hidroizoliacinis mišinys, skirtas uždaryti betono kapiliarų 

tinklą 
 

 

APRAŠYMAS 
TECMADRY

®
 MILENIUM, tai vienkomponentis hidraulinis hidroizoliacinis cementinis mišinys, skirtas  

prasiskverbti į betono kapiliarų tinklą ir cheminių reakcijų dėka suformuoti netirpius kristalus, kurie savo ruožtu 

užblokuoja vandens pratekėjimą pro juos. Mišinys tinkamas esant neigiamam ir teigiamam vandens spaudimui. 

TECMADRY
®
 MILENIUM nepakeičia pagrindo garų pralaidumo savybių, todėl jis gali natūraliai kvėpuoti.  

 

PANAUDOJIMO SRITYS 
TECMADRY

®
 MILENIUM rekomenduojamas norint pilnumoj ir ilgaamžiškai hidroizoliuoti betoną ir 

cementinius mišinius, ant kurių jis tepamas. Jis užtikrina puikią hidroizoliaciją ant įvairių paviršių: betono, 

cementinio pagrindo tinko, cementinių mišinių, betono blokelių, tinkuotų plytų, mūro ir t.t.. TECMADRY
®
 

MILENIUM yra atsparus įvairioms oro sąlygoms ir turi geras apdailines savybes, todėl mišinį galimą palikti, kaip 

galutinę apdailą. 

 

Mišinys naudojamas: 

 Betono konstrukcijoms veikiamoms teigiamam ir neigiamam vandens spaudimui: rūsiai, pamatai, liftų 

šachtos, vidinės ir išorinės sienos ir t.t. 

 Plaukimo baseinai, baseinai, fontanai ir vandens talpyklos 

 Civilinėje inžinerijoje: kanalai, užtvankos, tiltai, tuneliai ir galerijos, vandens valymo įrengimai ir t.t. 

 Hidroizoliuojant sienas arba grindis, kurios yra veikiamos kapiliarinės drėgmės 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
Paviršiai turi būti švarūs ir be jokių likučių, tokių kaip riebalai, tepalai, skystos medžiagos neleidžiančios betonui 

prilipti prie tam tikro paviršiaus, skiedinio, dulkių, smėlio ar kokių kitų neprikibusių ar blogai sukibusių 

medžiagų. Bet kokie dažų ar senos hidroizoliacijos likučiai turi būti pašalinti. Taip pat kristalai ar mineralinės 

druskos turi būti panaikintos prieš naudojant TECMADRY
®
 MILENIUM. Visos pažeistos vietos turi būti iš 

anksto pataisytos naudojant PREMHOR arba PREMHOR -R. Jeigu yra plyšių, užsandarinkite juos su 

PROQUICK ir prieš naudojant TECMADRY
®  

MILENIUM padenkite paviršių PREMHOR mišiniu. Prieš 

naudojant TECMADRY
® 

  ant bet kokio paviršiaus, pirmiausia jį sudrėkinkite.  

 

GAMINIO NAUDOJIMAS 
Paruoškite reikalingą vandens kiekį ir pamažu maišykite jį su TECMADRY

®  
MILENIUM. Kaip gaires, naudokite 

6 – 7 litrus vandens vienam 25 kg maišui. Maišymui rekomenduojame naudoti elektrinį maišytuvą.  

Maišyti pradėkite su nedideliu kiekiu vandens, maišykite lėtai, bet pastoviai. Pilkite vandenį į homogeninę pastą 

tol, kol pasieksite reikiamą konsistenciją. Stenkitės, kad mišinys būtų be gumulų. Nerekomenduotina maišyti 

greitai, nes tai leis į mišinį patekti nemažam oro kiekiui, kas įtakos porų ir skylių atsiradimą tepimo metu. 

Sumaišytam mišiniu leiskite pastovėti 5 – 10 minučių, tai pagerins mišinio sukibimą. Sumaišytas mišinys išsilaiko 

apie 30 minučių. 
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 

Įrengimo žingsniai: 

 Sudrėkinkite paviršių purkšdami švarų vandenį 

 Tepkite TECMADRY
®  

MILENIUM su trumpo plauko šepečiu ir taip pirmu sluoksniu padenkite visą 

paviršių 

 Leiskite pirmam sluoksniui džiūti 6 – 12 valandų, priklausomai nuo oro sąlygų 

 Prieš tempdami antrąjį sluoksnį sudrėkinkite pirmąjį 

 Antrą sluoksnį tepkite skersai pirmajam ir tai padenkite visą paviršių 

 Padengtą paviršių kartas nuo karto sudrėkinkite, taip išgausime tolygų sukibimą 

 

GAMINIO NAUDOJIMAS BARSTANT IR LYGINANT 
TECMADRY

®
 MILENIUM gali būti sausai barstomas („sandwich“ sistema) ant horizontalaus paviršiaus. Tokiu 

atveju, ant betono, kuris turi būti gerai sudrėkintas vandeniu, tolygiai užbarstome pirmą sluoksnį, maždaug 0,75 – 

1,0 kg/m². Po 1 – 3 valandų, pilame išlyginamąjį sluoksnį, stengiantis nepažeisti prieš tai atlikto barstymo. Kai 

užpiltas betonas įgauna pirminį sustingimą (ant jo galima atsistoti, bet skiedinys dar gali būti lyginamas su luotu 

(glaistymo lenta)), pabarstykite antrąjį sluoksnį, maždaug 1,0 – 1,5 kg/m² , ir išlyginkite betoną tam, kad 

gautumėte vienodą paviršių. Lyginamas paviršius gali būti šiek tiek sudrėkinamas, kad gauti geresni sugeriamumą 

arba norint išvengti betono perdžiūvimo. Jeigu virš užpilto išlyginamojo sluoksnio iškart bus klojama apdailinė 

medžiaga, mišinio išeiga turėtų būti 1,5 – 2,5 kg/m². Labai svarbu barstyti mišinį nepertraukiamai ir tolygiai, 

paliekant pakankamai mišinio ant viso paviršiaus.  

 

YPATINGOS REKOMENDACIJOS 
- Nenaudokite kai oro temperatūra nukrenta žemiau 5°C arba numatomas šaltis ateinančias 24 valandas. 

- Nenaudokite ant užšalusių ar šaltų paviršių. 

- Per daug nedrėkinkite sienos žemoje temperatūroje, kol ji nepasieks 5°C. 

- Nenaudokite ant gipsinio tinko, dažų ar kalkių. 

- Prieš užpildydami vandeniu arba prieš dažymą leiskite jam džiūti mažiausiai 7-14 dienų (priklausomai 

nuo oro temperatūros ir atmosferos drėgnumo). 

- Telkiniai, kurie bus naudojami geriamajam vandeniui, pirmiausia kelis kartus praskalaukite vandeniu 

prieš pilnai jį užpildydami. 

 

IŠEIGA 
Norint tinkamai hidroizoliuoti paviršių ir naudojant mišinį kaip skiedinį, rekomenduojama išeiga yra 0,75 – 1,0 

kg/m² vienam sluoksniui. Geriausia tepti du sluoksnius, jeigu nėra didelio vandens slėgio. Esant dideliam vandens 

slėgiui, kaip baisenuose ar vandens talpose, tepkite tris sluoksnius.  

  

SPALVOS 
TECMADRY

®  
MILENIUM yra gaminamas baltos ir pilkos spalvos. 

 

SERTIFIKATAI 
Gaminys turi CE ženklinimą: gaminys atitinka Europos standartą EN 1504-2 (sistema 2+) ir Statybinių gaminių 

Direktyvą 89/66/CEE. 

 

Pagal Migracijos Ataskaitą Nr. 0670612200 išduotą "Laboratorio Oficial Joaquín Riera Tuebols" (O.T.E.C.) 

laikoma , kad TECMADRY
®  

MILENIUM yra tinkamas naudojimui kontaktuojant su geriamuoju vandeniu. 

 

TECMADRY
®  

MILENIUM cementinio mišinio efektyvumas yra pripažintas šių institucijų: 

 

- Oficiali Kinijos Laboratorija Pekine (Ataskaitos Nr. 20035-0118 ir Nr. 2004-B-C-1252)  

- Oficiali Kinijos Laboratorija Šanchajuje (Ataskaitos Nr WH04-0111)  
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 

 

TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ 
Santykinis miltelių tankis 

 

1.14 g/cm
3
 

Dalelių dydis (EN 12192-1) 0 – 0,6 mm 

Darbinė temperatūra +5 ºC iki +30 ºC 

Džiuvimo laikas  ≈30 min 

Tikrasis specifinis paruošto mišinio tankis (EN 1015-6) 2000 kg/m
3
 

Stingimo laikas (EN 13924) Pirminis: 3 val./ Galutinis: 4-5 

val. 

Pralaidumas vandens garams (EN ISO 7783-1-/2) (Ekvivalentas oro 

barjeras) 

SD < 5 metrų 

I klasė (EN 1504-2) 

Laidi vandens garams 

Pralaidumas vandeniui (EN 1062-3) 
< 0,1 kg/m

2
 .h

0,5 

Nelaidi vandeniui (EN 1504-2) 

Sukibimo stipris su betonu (UNE-EN 1542:2000) (po 28 parų) 
1,06 MPa 

(Suyra gaminys) 

Sukibimo stipris su keramika (UNE-EN 1542:2000) (po 28 parų) 
0,74 MPa 

(Suyra gaminys) 

Sukibimo stipris su betonu (UNE-EN 1542:2000) (po 6 mėnesių) 
4,21 MPa 

(Suyra gaminys) 

Sukibimo stipris su keramika (UNE-EN 1542:2000) (po 6 mėnesių) 
1,19 MPa 

(Suyra pagrindas) 

Stipris gniuždant (EN 12190) > 40,0 MPa 

Atsparumas lenkimui (EN 196-1) >10,0 MPa 

Degumo klasė (EN 1504-2) Euroklasė A1 

Pavojingos medžiagos (EN 1504-2) Atitinka EN 1504-2, skyrius 5.3 

Tinkamumas kontaktui su geriamuoju vandeniu (Testo Nr. 067061220 – 

O.T.E.C. Joaquin Riera Tuebols S.A.) 

Tinkamas 

 

 

TIEKIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
TECMADRY

®  
MILENIUM tiekiama 25 kg (neto) popieriniuose maišuose. TECMADRY

®  
MILENIUM turi būti 

laikoma sandariose, originaliose talpose ir yra tinkama naudoti – 12 mėn. nuo pagaminimo dienos. 

 

 


