
HIDROIZOL EL
dvokomponentni vodotesni premaz na
cementni osnovi

LASTNOSTI IN PODROČJE UPORABE

• Hidroizol EL je dvokomponentni premaz, osnovan na cementnem vezivu, izbranih fino-
zrnatih peskih, specialnih aditivih in polimerni vodni disperziji. Zaradi velike vsebnosti
polimerov ostane tudi že utrjen premaz pri različnih okoljskih pogojih izredno fleksibilen.

• Hidroizol EL je vodotesen premaz primeren za zaščito pred prodorom vlage oz. vode -
uporablja se za tesnenje vodnih rezervoarjev in zbiralnikov, kopalnic, kabin za tuširanje,
balkonov, teras, plavalnih bazenov ipd., pred polaganjem keramičnih ploščic. Primeren je
tudi za zaščito razpokanega betona, pod pogojem, da te razpoke niso delujoče. 

TEHNIČNI PODATKI

Oprijemljivost na beton, 28 dni (N/mm2): 1,4
Raztezek pri pretgu, 28 dni, DIN 53455 (%): 68,1
Pretržna sila, 28 dni, DIN 53455 (N/mm2): 1,24
Vodonepropustnost, DIN 1048: vodonepropusten
Premoščanje razpok >-- 0,4 mm: premošča

NAVODILA ZA UPORABO

• PRIPRAVA PODLAGE
Površina, ki jo ščitimo, mora biti očiščena prahu, mastnih madežev, plesni in drugih nečis-
toč ter slabo vezanih delov. Če je podlaga močno onesnažena, zelo gladka ali je na njej
izločeno cementno mleko, je potrebno predhodno mehansko čiščenje, npr. peskanje, pran-
je z vodnim curkom pod pritiskom, brušenje. Večje poškodbe je treba pred nanašanjem
Hidroizola EL sanirati s primerno sanacijsko malto (TKK Mikroarmirana sanacijska malta,
Silika MSM, Alteks).
Površina, na katero nanašamo Hidroizol EL, mora biti globinsko prepojena z vodo, vendar
na njej ne sme biti stoječe vode, ki preprečuje njegovo sprijemljivost.

• PRIPRAVA MALTE
V primerno čisto posodo vlijemo predpisano količino komponente B (tekočina), nato med
mešanjem počasi dodajamo komponento A (prah). Mešamo z mešalom pri nizkih obratih,
da vnesemo čim manj zraka, in toliko časa, da dobimo homogeno maso. Le-to pustimo
počivati 5 – 10 min, nato pa jo ponovno premešamo in uporabimo v 20 – 30 min. Čas
uporabnosti je odvisen od temperature pri kateri delamo.

Razmerje mešanja: komponenta A : komponenta B = 1,6 : 1

• NANAŠANJE MALTE
Hidroizol EL nanašamo s pomočjo čopiča ali gladilke. Paziti moramo, da se med podlago
in svežim nanosom ne pojavijo zračni mehurčki. Prvi sloj nanesemo v debelini ca. 1 mm,
drugi / tretji sloj nanesemo na enak način v med seboj pravokotnih slojih. Časovni razmak
med nanašanjem slojev mora biti 12 – 24 ur. Priporočena temperatura za nanašanje
Hidroizola EL je 10 – 25 °C.
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Če Hidroizol EL uporabljamo za tesnjenje teras, balkonov ali
bazenov, je priporočljivo, da v prvi sloj nanosa vtisnemo mrežico
iz steklenih vlaken. Te moramo uporabiti tudi v primeru, ko
nanašamo Hidroiziol EL na površine z razpokami.

Pri tesnjenju stikov med horizontalno in vertikalno površino pri-
poročamo uporabo gumiranih tesnilnih trakov in vogalnikov. Le-te
lahko med seboj lepimo s Tekaflex MS 15 tesnilno maso ali pa
uporabimo samolepilne tesnilne trakove.

• NEGA SVEŽE MALTE
Pomembno je, da svež premaz zaščitimo pred prehitrim izsuše-
vanjem – močnim soncem in vetrom, prav tako pa tudi pred
dežjem in  zmrzovanjem.
Pri tesnjenju vodnih rezervoarjev mora premaz najmanj 28 dni utr-
jevati na zraku, preden rezervoar napolnimo z vodo.

• ČIŠČENJE ORODJA
Vsa orodja in delovne pripomočke moramo takoj po končanem
delu temeljito oprati z vodo.

PORABA

• Ca. 1,85 kg/m2/mm

PAKIRANJE 

• Komponenta A: vreče 25 kg
• Komponenta B: ročke 16 kg

SKLADIŠČENJE

Komponenta A:
Prah moramo skladiščiti v dobro zapri embalaži, v suhem in
zračnem prostoru, tako, da ga zaščitimo pred poškodbami in
vlago.
Komponenta B:
Tekočino moramo skladiščiti pri temperaturah od +5°C do +35°C,
zavarovati jo moramo pred poškodbami, zmrzovanjem in pred
direktno sončno svetlobo.

• V dobro zaprti in nepoškodovani embalaži, je rok uporabnosti
min. 1 leto od datuma proizvodnje.

• Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, ven-
dar je potrebno preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne
za nameravano uporabo.

VARNOSTNO OPOZORILO

Zaradi vsebnosti cementa malta draži oči in kožo, v stiku s kožo
lahko povzroči alergijske reakcije, zato moramo pri delu z maltami
nositi primerne zaščitne rokavice ter preprečiti stik z očmi (zaščit-
na očala). Prav tako se moramo izogibati vdihavanju prahu. Pri
stalnem delu z maltami je treba nositi zaščito za dihala.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo
vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del.
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