Tecma Imperial H2O hidroizoliacijos įrengimas balkone / terasoje / ant stogo

Data: 2020 balandžio 17 d.
1. Susitvarkote pagrindą (pagrindas turi būti lygus, negrublėtas, be įtrūkimų ar didesnių duobių ir
aukščių perkritimų). Pašalinate visas prastai prikibusias medžiagas, riebalus ar kt. nešvarumus
kurie galėtų įtakoti hidroizoliacijos sukibimą su pagrindu.
a. Įtrūkimų nuo 10mm ir/ar didesnių nelygumų išlyginimui naudojamas mišinys
PREMHOR.
b. 3-10mm įtrūkimų ir/ar smulkesnių nelygimų išlyginimui naudojamas mišinys
TECMADRY RPA
c. Įtrūkimų iki 3mm ir/ar grublėto paviršiaus išlyginimui naudojamas mišinys PREMHOR
COSMETICO
2. Deformacinėse vietose (kampuose, skirtingų medžiagų sujungimo vietose) voleliu, mentele ar
teptuku, kaip patogiau pratepate apie 15 cm pločio ploną sluoksnį hidroizoliacijos TEMCA
IMPERIAL H2O. Leidžiate išdžiūti.
3. Deformacinėse vietose – sienos ir grindų sujungimas, metalinės detalės, deformacinės siūlės ar
kt., ant jau užteptos hidroizoliacijos „juostų“, klijuojate savaime limpančią armavimo juostą
TECNOBAND 100 (arba SATECMABAND). Puse pločio ant vertikalės, pusė ant horizontalės.
Taip pat pusė ant metalinių detalių (jei yra), pusė ant pagrindo. Deformacinė vieta turi atsidurti
per juostos vidurį. Žr. brėžinį.
4. Voleliu, mentele ar teptuku, kaip patogiau, padengiate pirmą sluoksnį TECMA IMPERIAL H2O
hidroizoliacijos. Laikykitės 0.9 kg / m2 išeigos, norint, kad sluoksnis būtų reikiamo storio.
5. Leidžiate išdžiūti. Priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgnumo tai užtrunka apie 6-8
valandas (prie 23 laipsnių). Prieš atlikdami kitus žingsnius, patikrinkite ar nebelimpa, ar
išdžiuvo.
6. Antram sluoksniui - jei naudojami priedai galutinio paviršiaus pašiurkštinimui (stiklo granulės
GLASS MICRO SPHERES arba SILICA SAND), juos sumaišote su hidroizoliacija,
rekomenduojamas kiekis – 100-200g. į 1kg hidroizoliacijos ir tęsiate pagal 4,5-ą punktą.
7. Antras hidroizoliacijos sluoksnis įrengiamas taip pat, kaip ir pirmas (4 punktas), perdengiant
armavimo juostas ir užkeliant kampuose bent 2 cm virš armavimo juostų.
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8. Leidžiate išdžiūti. Priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgnumo tai užtrunka apie 6-8
valandas (prie 23 laipsnių).
9. Esant poreikiui, plytelės klijuojamos elastingais klijais TECMACOL FLEX.
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