
AQUAMASTER

ОПИС
Однокомпонентна гідроізоляція, готова до застосування, на основі 
водної дисперсії синтетичних смол без розчинників.

ПЕРЕВАГИ
-Готова до використання, не вимагає ніякої підготовки
-Гарантує водонепроникність навіть в басейнах
-Не вимагає допоміжних ґрунтовок і гідроізоляційних матеріалів 
(склосітки і стрічок для захисту кутів)
-Залишки матеріалу можна зберігати протягом кількох місяців
-Легка у нанесенні, можна наносити гладким сталевим шпателем, 
валиком або пензлем
-Швидкість застосування. Укладання покриттів можливе вже через 24 
години після нанесення останнього шару
-Продукт з найнижчим рівнем викиду летючих органічних речовин 
(VOC) відповідає класам EC1PLUS (EMICODE) і А+ (French Regulation)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Продукт призначений для гідроізоляції поверхонь стін і підлоги 
всередині і зовні приміщень з подальшим укладанням на нього 
керамічної плитки, мозаїки або натурального каменю.
Застосовується для гідроізоляції:
•вологих приміщень в житлових, громадських і промислових будівля
•ванних кімнат і душових кабін
•СПА центрів і гідромасажних ванн
•балконів, терас
•підлог з підігрівом
•басейнів
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ БАСЕЙНУ
Aquamaster може застосовуватися для гідроізоляції басейнів з 
подальшим облицюванням керамічною плиткою або мозаїкою.
У разі наявності ґрунтових вод потрібно попередньо встановити 
дренажі або виконати гідроізоляцію осмотичним розчином Osmogrout.

ЕЛАСТИЧНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ  
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ, 

ЗОКРЕМА ДЛЯ БАСЕЙНІВ 
ГОТОВА ДО ЗАСТОСУВАННЯ

ОСНОВИ
Продукт можна наносити на такі основи:
• Бетон, штукатурки і стяжки на цементній основі, у тому числі, на 
основі Litocem, Litocem Pronto і Idrokol X20
• Підлоги з підігрівом
• Самовирівнювальні цементні суміші, такі як Litoliv S40 Eco, Litoliv 
Express, Litoliv Extra 15
• Штукатурки на основі Litoplan Smart, Litoplan Rapid або Idrokol X20
• Панелі з гіпсокартону або основи з дерева, а також панелі ОСБ
• Панелі з полістиролу
• Панелі з фіброцементу

ПІДГОТУВАННЯ ОСНОВ
Основи повинні бути поглинаючими, гладкими, чистими, сухими, 
очищеними від пилу або частинок, що відколюються. Залишки 
цементу, гіпсу або старий клей повинні бути видалені механічним 
способом піскоструминної обробки, абразивним або іншим 
відповідним методом.
Нерівності або дефекти поверхні можуть бути усунені і вирівняні 
відповідною самовирівнювальною цементною сумішшю типу Litoliv 
Extra 15, Litoliv S40 ECO, Litoliv Express або вирівнювальними 
штукатурками Litoplan Rapid, Litoplan Smart або Idrokol X20.
Тріщини в цементних стяжках можна усунути за допомогою Decor 
Primer Fondo.
Не допускається застосування препарату на поверхнях, схильних 
до ефекту висхідної вологи. Ретельно обробляти кути стіна/підлога і 
стіна/стіна.
Наведена нижче таблиця показує значення максимальної вологості і 
час дозрівання основ.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ
Продукт готовий до використання, не вимагає спеціальної підготовки. 
Перед застосуванням перемішати розчин вручну за допомогою 
кельми або сталевого шпателя. Забороняється перемішувати за 
допомогою електродрилі.

Основи Строк дозрівання Максимальна вологість
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Бетоні стіни 6 місяців ≤ 3% CM

Цементний розчин, виготовлений на будмайданчику 1 тиждень на кожен см товщиною ≤ 3% CM

Цементний розчин, попередньо підготовлений Згідно з інструкцією виробника ≤ 3% CM

Штукатурка на основі Litoplan Rapid або Litoplan Smart 24 години ≤ 3% CM

Панелі з гіпсокартону Згідно з інструкцією виробника сухі

Дерев'яні панелі Згідно з інструкцією виробника сухі

Панелі з фіброцементу Згідно з інструкцією виробника сухі

Штукатурка на основі Idrokol X20 Згідно з інструкцією виробника ≤ 3% CM

П
ІД

ЛО
ГИ

Бетонна плита 6 місяців ≤ 3% CM

Цементна стяжка 28 днів ≤ 3% CM

Цементна стяжка на основі Litocem або Litocem Pronto 3 дні ≤ 3% CM

Вирівнювання на основі  Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15, 
Litoliv Express 24 години ≤ 3% CM

Стяжка на основі  Idrokol X20 Згідно з інструкцією виробника ≤ 3% CM



AQUAMASTER

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Зовнішній вигляд Тиксотропна паста
Колір Сірий 
Твердий залишок 73 - 76 % 
Густина 1,6 ± 0,1
В’язкість 30.000 - 45.000 мПа
pH 8-9
Нанесення Пензель, валик або гладкий сталевий шпатель 
Температура нанесення Від +5 °C до +35 °C
Загальна товщина нанесення в два-три 
шари 1 мм

Час висихання шару (за t +23 °С) 1-й шар: 30 хвилин / 2-й шар 4 години
Мінімальний час очікування перед 
облицюванням 24 години з моменту нанесення останнього шару

Максимальний час очікування перед 
облицюванням 3 дні з моменту нанесення останього шару 

Температура експлуатації Від -5°C до +90°C

Витрачання (кг/м2)
Основи

1-й шар
 (+10%води) 2-й 

шар
3-й 
шар

Загальне
витрачання

Цементні стяжки, стяжки на основі Litocem 
/ Litocem Pronto 0,7 0,8 0,8 2,3

Цементна штукатурка, Litoplan Smart, 
Litoplan Rapid, полегшені панелі із 
цементною штукатуркою

0,35 0,8 0,8 1,95

Гіпсокартон, дерев’яні панелі, бетон, 
панелі з фіброцементу, самовирівнювальні 
цементні суміші

- 0,8 0,8 1,6

ВЛАСТИВОСТІ
Водонепроникність через 7 днів за 
позитивного тиску 1,5 бар

Початкова адгезія ≥ 0,5 Н/мм
Утворення тріщин

- в звичайних умовах ≥ 0,75 Н/мм
- за низької температури (-5°C) ≥ 0,75 Н/мм

СТРОК І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 24 місяці в оригінальній упаковці в прохолодному і сухому місці. Захищати від морозу. Матеріал, 
що залишився після роботи зберігати в закритій оригінальній упаковці за температури від +5 
до +35 °С

УПАКОВКА Пластикове відро 10 кг  
Пластикове відро 20 кг

Піддон 640 кг
Піддон 600 кг

Межа міцності на розрив після:
- занурення в воду ≥ 0,5 Н/мм
- термічної витримки ≥ 0,5 Н/мм
- циклів заморожування / розморожування ≥ 0,5 Н/мм
- взаємодії з хлорованою водою ≥ 0,5 Н/мм
- контакту з вапняною водою ≥ 0,5 Н/мм

НАНЕСЕННЯ
Матеріал наноситься безпосередньо на поверхню сталевим шпате-
лем, валиком або пензлем.
Aquamaster необхідно наносити в два-три шари, щоб кінцева товщина 
шарів становила не менше 1 мм.
Якщо основа не дуже гладка (наприклад, стяжка, цементна штукатур-
ка або штукатурка на основі Litoplan Smart або Litoplan Rapid), нане-
сти перший шар матеріалу, розбавлений 10% води, це поліпшить його 
проникнення в основу. У такий спосіб, закриваються пори поверхні, 
уникаючи появи бульбашок на наступних шарах.
Після висихання (близько 30 хвилин за температури + 23°С) для 
наступних шарів застосовують нерозбавлений продукт. Час очікування 
між другим і третім можливим шаром становить близько 4 годин за 
температури +23°С. Під час обробки країв і кутів уникати нанесення 
надмірної кількості матеріалу, тому що на стадії висихання це може 
викликати утворення тріщин.
У місцях проходження труб, стоків, підсвічування тощо, помістити 
спеціальні ущільнювальні муфти Litoband SK, які утоплюються в 
першому нерозбавленому шарі гідроізоляції, після чого їх необхідно 
накрити фінішним шаром.

 УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ
Укладання плитки можна розпочинати не раніше, ніж через 24 години 
після нанесення останнього шару гідроізоляції. Обирати клей залежно 
від типу і формату плитки, керуючись технічними інструкціями до 
клеїв або звернутися в технічний офіс ТОВ «Літокол Плюс».

УВАГА
•  Не додавати вапно, цемент та інші сторонні матеріали в продукт.
• Не наносити продукт на пластик або метал.
• Не використовувати продукт для гідроізоляції непористих поверхонь, 
таких як: керамічна плитка або погано вбираючі цементні поверхні. У 
таких випадках використовувати Elastocem або Coverflex.
• Не застосовувати продукт на поверхнях, схильних до капілярного 
підняття вологи.
• Не застосовувати в разі наявності конденсату на поверхні.
• Не використовувати як фінішний шар. Завжди виконувати наступне 
укладання керамічної плитки, мозаїки або натурального каменю.
• Не використовувати продукт в цілях, не передбачених у цьому тех-
нічному описі.


