
HIDROFLEX

НАНЕСЕНИЕ
Гидроизоляция 
Продукт наносится плоской кистью, валиком или гладким шпателем на 
поверхность, предварительно обработанную Primer F или Primer SK. 
Hidroflex наносить в два перекрестных слоя из расхода 0,8 кг/м2 на 
каждый слой. Второй слой наносится на высохший первый (примерно 
через 2 часа при t +23°C). Общая толщина двух слоев должна быть не 
менее 1 мм. 
Для обеспечения высокой герметичности и долговечности 
гидроизоляции угловые стыки стен, стыки «стена – пол», сливы и 
выпуски труб должны быть заделаны с помощью изоляционного 
материала Litoband (лента, углы, квадраты - см. техническое описание). 
Litoband укладывается во время нанесения Hidroflex, между первым и 
вторым слоями.
Эластичная мембрана против растрескивания  
Трещины (максимальная ширина 4 мм) должны быть очищены от пыли 
и возможных сколов с помощью сжатого воздуха или механическим 
способом. Распределить продукт по поверхности гладким шпателем до 
полного заполнения трещин. Затем нанести слой толщиной минимум 2 
мм, формируя полосу приблизительно на 15 см шире приклеиваемой 
плитки. В случае «подвижных» трещин рекомендуется утопить в слое 
Hidroflex щелочестойкую стекловолоконную сетку. 
После высыхания приступить к укладке плитки с применением 
цементного эластичного клея (класса C2-S2 по нормам EN 12004).

УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ
Укладання плитки можна розпочинати не раніше, ніж через 24 години 
після нанесення другого шару гідроізоляції.
Клас клею повинен бути від С2. Вибирати клей залежно від типу і 
формату плитки, керуючись технічними інструкціями до клеїв або 
звернутися в технічний офіс ТОВ «Літокол Плюс».

УВАГА
•  Не наносити продукт на основи, схильні до ефекту висхідної вологи.
• Не використовувати продукт для зовнішніх робіт і місць з постійною 

присутністю води, таких як: водні резервуари, басейни тощо. У таких 
випадках використовувати Elastocem або Coverflex.

• Не використовувати продукт для гідроізоляції непористих поверхонь, 
таких як: керамічна плитка або погано поглинаючі цементні поверхні. 
У таких випадках використовувати Elastocem або Coverflex.

• Захищати гідроізоляційний шар від впливу води протягом не менше 
24 годин після нанесення.

• Час висихання продукту залежить від зовнішньої температури. 
Низька температура збільшує його, а висока - скорочує.

• Витрачання матеріалу може варіюватися залежно від методу 
нанесення і типу поверхні.

• Під час вибору клею для подальшого облицювання обов’язково 
ознайомитися з його технічною картою.

• Не використовувати продукт в цілях, не передбачених у цьому 
технічному описі.

ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА 
ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид Текучая паста
Цвет Зеленый
Твердый остаток 72 - 78 %
Вязкость 41.000 - 47.000 мПа

ОПИС
Однокомпонентна, готова до застосування, паста без розчинників 
на основі водної дисперсії синтетичних смол і інертних наповнювачів 
добірної фракції.
Продукт пройшов випробування в Шведському Національному Інституті 
досліджень і випробувань SP (відповідає нормам Per) і в VTT Фінляндії 
(сертифікат № С21/02).

ПРЕВАГИ
 - Висока еластичність, яка зберігається за температури від -30 до +100 
°С

 - Витримує будь-які конструктивні навантаження, зумовлені зміною 
температур і вібраціями

 - Висока стійкість до вимиваючої дії води
 - Матеріал тиксотропний, легко наносити на стіни

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Призначений для гідроізоляції поверхонь стін і підлоги всередині 
приміщень. Застосовується, як:

• Гідроізоляція у ванних кімнатах і душових кабінах перед укладанням 
плитки на поверхні різного походження, такі як: цементні стяжки, 
штукатурка на цементній або гіпсовій основі, гіпсокартонні і дерев’яні 
панелі, бетон.

• Гідроізоляція основ у кухнях або робочих поверхонь перед 
укладанням керамічної плитки.

• Еластична мембрана проти утворення тріщин перед керамічним 
облицюванням, з метою усунення розповсюдження тріщин на 
поверхню

ПІДГОТОВКА ОСНОВ
Поверхня, що оброблюється повинна бути міцною, чистою, не мати 
гримлячих ділянок, очищеною від жирів, мастил, воску та інших речовин, 
які можуть перешкоджати адгезії.
Залишки фарби необхідно видалити механічним способом.
Під час роботи з гіпсовими поверхнями перевірити карбідним 
вологоміром вміст залишкової вологості, значення не повинно 
перевищувати 0,5%.
Ангідридні поверхні перед нанесенням потрібно затерти. Вбираючі 
основи попередньо обробити Primer SK або Primer F  (чистим або 
розведеним водою), нанесеним в один або два шари, пензлем або 
валиком з розрахунку приблизно 300 г/м2. Після його висихання, 
приблизно 20 хвилин, можна наносити гідроізоляцію



HIDROFLEX

Нанесення Пензель, валик або плоский шпатель
Температура застосування Від +5°C до +40°C
Час висихання шару 1-й шар: 2 години

2-й шар: 16 годин  
Час очікування перед облицюванням 24 години за t = +23°C 
Температура експлуатації Від -30°C до +100°C
Витрачання 0,8 кг/м2 на кожен шар. Загальне витрачання 1,6 кг/м2 в два перехресних шари

ВЛАСТИВОСТІ
Гнучкість Висока
Утримання води 100 мм Н2О / 14 днів 
(EN 1928) Стійкий

Стійкість до лугу
(насичений розчин Ca (H2O) на 56 днів 
при рівні 50 мм)

Стійкий

Стійкість до утворення тріщин
після контакту з лугом
(pr EN 1062-7 у зміні)

> 1,5 мм

Проникність водяних парів 
(DIN 52615) на гіпсокартоні Система Primer F + Hidroflex = 50 ● 10-12 кг (м2sPa) 

Стійкість до розчинників, кислот, 
мастил Задовільна

СТРОК І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 24 місяці в оригінальній упаковці. Боїться холоду, транспортувати і зберігати за температури
не нижче + 5°C. Усунути зберігання під відкритим сонцем і в дуже жарких приміщеннях.

УПАКОВКА Пластикове відро 5 кг 
Пластикове відро 10 кг 
Пластикове відро 20 кг

Поддон: 720 кг
Поддон: 640 кг
Поддон: 600 кг


