
 

 

 

 

 

 

HÜDROISOLALTSIOONIGA
 
OMADUSED:  
HIDRÓFUGO-2000 on kollane, kloriididevaba, pastalaadne dispersioon tihedusega 1,0 kg/l, 
mida eriti soovitatakse lisandina segamis
betoone. Sega kanistri sisu ühtlaseks enne kasutamist. 
 
KASUTUSALAD:  
HIDRÓFUGO-2000 on peamine kasutusala ühendades väikese vee läbilaskvusega segusid 
kattekihtides ja vuukides, hüdroisolatsioonitööd insenerehituses ja ehituses, ilmastikukindel 
kate fassaadil ja betooni hüdroisolatsioon üldiselt.
Näiteks võib mainida: 

a) Kui hüdroisolatsioon katval segukihil: 
kattekihis, veetöötlusjaamades, mahutites, baseinides, vuukide tihendamistes, jne.

b) Kui betooni hüdroisolatsioonina muuhulgas: kanalites, tugiseintel, basseinides, 
veetöötlusjaamades, mahutites, jne.

 
KASUTUSMEETOD:  
Kui näitena mõnest võimalusest mainime levinumad kas
 

**ALUSPINNAD: 
Aluspinnad peavad olema puhtad, tugevad ja karedad. Vuugid, parandused, jmt. tuleb 
puhastada ja pinnakahjustused ja praod täita.
 
**MÖRDI ETTEVALMISTUS
Mört peab olema tehtud ühest osast tsemendist ja maksimaalselt kolmest osast puhtast 
liivast maksimaalse tera suurusega 2,5 mm. 
Segamisvesi tuleb teha lahustades ühe osa (mahus)HIDRÓFUGO
liiva korral 1 osa 8 osa vee kohta)
 
** ÜHENDUSTE SULGEMINE
Paigalda vähemalt kaks kihti mörti paksusega 2 kuni 3 cm. On soovituslik kasutada liiva 
maksimaalselt 3 mm teraga. Iga kiht on 4
Pind jäetakse siledaks, kuid ei poleerita.
Umbmäärane kulu on 0,7 Kg/m
 
**FASSAADI KATTEKIHT 
HIDRÓFUGO-2000 lisamine betoonile lisab tiheduse ilma seina hingamist välistamata ja 
vältides sellega kondentseerumise riski.
 

Paigalda 
Umbmäärane kulu 
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HIDRÓFUGO-2000 
ALTSIOONIGA LISAND MÖRDILE JA BETOONILE

kollane, kloriididevaba, pastalaadne dispersioon tihedusega 1,0 kg/l, 
eriti soovitatakse lisandina segamisveele kui tehakse hüdroisolatsiooniga segusid ja 

betoone. Sega kanistri sisu ühtlaseks enne kasutamist.  

2000 on peamine kasutusala ühendades väikese vee läbilaskvusega segusid 
ja vuukides, hüdroisolatsioonitööd insenerehituses ja ehituses, ilmastikukindel 

kate fassaadil ja betooni hüdroisolatsioon üldiselt. 

Kui hüdroisolatsioon katval segukihil: On sobilik segule, mida kasutatakse fassaadi 
veetöötlusjaamades, mahutites, baseinides, vuukide tihendamistes, jne.

Kui betooni hüdroisolatsioonina muuhulgas: kanalites, tugiseintel, basseinides, 
veetöötlusjaamades, mahutites, jne. 

Kui näitena mõnest võimalusest mainime levinumad kasutused: 

KASUTAMINE MÖRTIDES 

Aluspinnad peavad olema puhtad, tugevad ja karedad. Vuugid, parandused, jmt. tuleb 
puhastada ja pinnakahjustused ja praod täita. 

**MÖRDI ETTEVALMISTUS: 
Mört peab olema tehtud ühest osast tsemendist ja maksimaalselt kolmest osast puhtast 
liivast maksimaalse tera suurusega 2,5 mm.  
Segamisvesi tuleb teha lahustades ühe osa (mahus)HIDRÓFUGO-2000 ja 10 osa vett (märja 
liiva korral 1 osa 8 osa vee kohta) 

HENDUSTE SULGEMINE (vee surve vastu) 
Paigalda vähemalt kaks kihti mörti paksusega 2 kuni 3 cm. On soovituslik kasutada liiva 
maksimaalselt 3 mm teraga. Iga kiht on 4-6 mm paks ja katab kogu pinna ilma vahedeta. 
Pind jäetakse siledaks, kuid ei poleerita. 

0,7 Kg/m2 2,5 cm paksusele segukihile. 

2000 lisamine betoonile lisab tiheduse ilma seina hingamist välistamata ja 
vältides sellega kondentseerumise riski. 

Paigalda 1,5 ja 2 cm pakune segu kiht 
Umbmäärane kulu 250 gr. ühe m2 kohta 1 cm paksusel kihil.
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Toote nr.: 3.111 

LISAND MÖRDILE JA BETOONILE 

kollane, kloriididevaba, pastalaadne dispersioon tihedusega 1,0 kg/l, 
le kui tehakse hüdroisolatsiooniga segusid ja 

2000 on peamine kasutusala ühendades väikese vee läbilaskvusega segusid 
ja vuukides, hüdroisolatsioonitööd insenerehituses ja ehituses, ilmastikukindel 

On sobilik segule, mida kasutatakse fassaadi 
veetöötlusjaamades, mahutites, baseinides, vuukide tihendamistes, jne. 

Kui betooni hüdroisolatsioonina muuhulgas: kanalites, tugiseintel, basseinides, 

Aluspinnad peavad olema puhtad, tugevad ja karedad. Vuugid, parandused, jmt. tuleb 

Mört peab olema tehtud ühest osast tsemendist ja maksimaalselt kolmest osast puhtast 

2000 ja 10 osa vett (märja 

Paigalda vähemalt kaks kihti mörti paksusega 2 kuni 3 cm. On soovituslik kasutada liiva 
6 mm paks ja katab kogu pinna ilma vahedeta. 

2000 lisamine betoonile lisab tiheduse ilma seina hingamist välistamata ja 

paksusel kihil. 



 

 

 

 

 

 
Kokkuvõtteks kattekihiks ja põrandakatteks survega vee ja niiskuse korral saame edastada 
järgmised andmed: 
 
** SURVEGA VESI 

    
* Seina kattekiht 
* Põrandapaneeli katmine

 
** NIISKUS 
 

* Seina kattekiht 
* Põrandapaneeli katmine

 

 
Heaks hüdroisolatsiooniks on vajalik betoon, milles on 300
kontrollitud täiteainete levitamine ja kasutades sobilikku vibreerimismeetodit betooni 
tihendamiseks, et ei jääks tühje ruume betooni sisse.
Kasuta segamisveeks ainult lahust, kus on 1 osa (maht) 
(maht) vee kohta. 
 
TÄHTSAD MÄRKUSED: 

• Kui kasutad HIDRÓFUGO
• Ei ole soovitatav paigaldada mörti koos 

raketisega betoonile. On soovituslik oodata, parema tulemuse saavutamiseks, kaks 
kuni kolm nädalat. 

• On oluline puhastada korralikult pinnad, et saavutada korralik nake.
 
OHUTUSNÕUDED: 
Ära neela alla.  
Hoia laste eest kättesaamatus kohas.
 
PAKEND JA LADUSTAMINE:
HIDRÓFUGO-2000 pakendatakse 30 ja 60 liitrisesse ühekordsesse plastikkanistrisse
kanistrid hoitakse täiuslikes tingimustes, korralikult suletud ja külmumisvabalt ladustamisaeg 
on piiramatu. Sega sisu enne kasutust.
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Kokkuvõtteks kattekihiks ja põrandakatteks survega vee ja niiskuse korral saame edastada 

     Paksus (cm)      Kulu (kg/m
  2-3   0,6-0,8 

Põrandapaneeli katmine 3,5-4,5   0,8-0,9 

  1,0-1,5   0,3-0,5 
Põrandapaneeli katmine 2,5-3,5   0,7-0,8 

KASUTAMINE BETOONIS 

Heaks hüdroisolatsiooniks on vajalik betoon, milles on 300-350 Kg tsementi iga m
tud täiteainete levitamine ja kasutades sobilikku vibreerimismeetodit betooni 

tihendamiseks, et ei jääks tühje ruume betooni sisse. 
Kasuta segamisveeks ainult lahust, kus on 1 osa (maht) HIDRÓFUGO-2000

HIDRÓFUGO-2000 on oluline vältida vee filtreerumist töö ajal.
Ei ole soovitatav paigaldada mörti koos HIDRÓFUGO-2000-ga just eemaldatud 
raketisega betoonile. On soovituslik oodata, parema tulemuse saavutamiseks, kaks 

ne puhastada korralikult pinnad, et saavutada korralik nake.

Hoia laste eest kättesaamatus kohas. 

PAKEND JA LADUSTAMINE: 
pakendatakse 30 ja 60 liitrisesse ühekordsesse plastikkanistrisse

hoitakse täiuslikes tingimustes, korralikult suletud ja külmumisvabalt ladustamisaeg 
on piiramatu. Sega sisu enne kasutust. 
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Kokkuvõtteks kattekihiks ja põrandakatteks survega vee ja niiskuse korral saame edastada 

Kulu (kg/m2) 

350 Kg tsementi iga m3 kohta, 
tud täiteainete levitamine ja kasutades sobilikku vibreerimismeetodit betooni 

2000 iga 14 osa 

on oluline vältida vee filtreerumist töö ajal. 
ga just eemaldatud 

raketisega betoonile. On soovituslik oodata, parema tulemuse saavutamiseks, kaks 

ne puhastada korralikult pinnad, et saavutada korralik nake. 

pakendatakse 30 ja 60 liitrisesse ühekordsesse plastikkanistrisse. Kui 
hoitakse täiuslikes tingimustes, korralikult suletud ja külmumisvabalt ladustamisaeg 


