
 

 

 

 

 

VEEKINDEL ELASTNE TSEMENDI BAASIL MÖRT 

 
OMADUSED:  
TECMADRY® R.P.A. on tsemendi baasil veekindel kattekiht mis kaitseb ja kaunistab pinnad, millele 
see on paigaldatud. Vajab paigalduseks vaid kellut. 
pinnad millele see on paigaldatudhoides ära vee sissepääsu pinda.
TECMADRY® R.P.A. parimaks ja ökonoomsemaks hüdroisolatsiooniga süsteemiks turul. Tänu oma 
spetsiaalsele koostisele TECMADRY
pinnal, mis tähendab, et pind saab hingata loomulikult. 
 
KASUTUSALAD:  
TECMADRY® R.P.A. soovitatakse eelkõige:

• Hüdroisoleeriv ja kaitsev kattekiht fassaadidele, mis on tehtud polüstüreenvahust.
• Paljudes lahendustes, mis on seotud fassaadi hüdroisolatsiooni ja kaitsega. Tänu suurele 

vastupidavusele välistingimuste vastu ja
jätta nagu ta on. Ei ole vaja üle värvida. Võimaldab esteetilistel ja dekoratiivsetel omadustel 
välja paista. 

• Tasandades, hüdroisoleerides ja kaitstes lugematul hulgal tsiviilehitisi: tunnelid, 
niisutuskanalid, silohoidlad, 

• Hüdroisolatsioon ja kaitse keldritele ja vundamentidele, rõdudele, seintele, jne.
• Tasanduskiht (niisutuskanalitele, väikestele pragudele, jne) enne hüdroisolatsioonide 

paigaldust nagu TECMADRY
• Kui kattekiht, et kaitsta kulumise eest peale paigaldust hüdroisolatsioone 

TECMADRY® F, või TECMADRY
• Kui viimistlus, paigaldatud kelluga, peale hüdroisolatsioonide 

või TECMADRY® ELAST
• Vajadusel saavutada sile pind.

 
EELISED:  

• Annab hüdroisolatsiooniga, kaitstud ja dekoratiivse pinna.
• Ideaalne kitsaste pindade tasandamiseks ja tõstmiseks.
• Veeauru läbi laskev, mis 
• Hea nake laia valiku pindadega
• Ei ole mürgine 
• Ei sisalda kloriide 
• Lihtne kasutada 
• Sega vaid veega 
• Pika vastupidavusega 

 
PINNA ETTEVALMISTUS: 
Pinnad peavad olema puhtad ja vabad igasugustest saasteainetest nagu määrded, õli, 
järelhooldusained, tolm, liiv või lahtine halvasti nakkuv materjal. Enne paigaldust 
R.P.A. mördile või betoonile niisuta pinnad eelnevalt veega.
 
INSTRUKTSIOONID: 
Sega TECMADRY® R.P.A. puhta veega sobilikus nõus kuni saad ühtlase, homogeens
konistentsi. Juhendiks kasuta 6 kuni 4,5 liitrit vett iga koti 
et segatud mass on klimpide vaba ja nii ühtlane, kui võimalik. On soovituslik kasutada mehaanilist 
mikserit. Lase segatud massil seista u. 5 mi
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TECMADRY® R.P.A. 
VEEKINDEL ELASTNE TSEMENDI BAASIL MÖRT KELLUGA PAIGALDA

PAKSUSTEGA 2 KUNI 5 mm 

tsemendi baasil veekindel kattekiht mis kaitseb ja kaunistab pinnad, millele 
see on paigaldatud. Vajab paigalduseks vaid kellut. TECMADRY® R.P.A. efektiivselt hüdroisoleerib  
pinnad millele see on paigaldatudhoides ära vee sissepääsu pinda. Paigalduse  lih

parimaks ja ökonoomsemaks hüdroisolatsiooniga süsteemiks turul. Tänu oma 
TECMADRY® R.P.A. ei muuda veeauru läbilasvaid omadusi paigaldatud 

pinnal, mis tähendab, et pind saab hingata loomulikult.  

soovitatakse eelkõige: 
Hüdroisoleeriv ja kaitsev kattekiht fassaadidele, mis on tehtud polüstüreenvahust.
Paljudes lahendustes, mis on seotud fassaadi hüdroisolatsiooni ja kaitsega. Tänu suurele 
vastupidavusele välistingimuste vastu ja võrreldamatule välimusele, saab seda paigadada ja 
jätta nagu ta on. Ei ole vaja üle värvida. Võimaldab esteetilistel ja dekoratiivsetel omadustel 

Tasandades, hüdroisoleerides ja kaitstes lugematul hulgal tsiviilehitisi: tunnelid, 
alid, silohoidlad, kandetalad ja sambad sildadel, tammid, veetöötlusjaamad, jne.

Hüdroisolatsioon ja kaitse keldritele ja vundamentidele, rõdudele, seintele, jne.
Tasanduskiht (niisutuskanalitele, väikestele pragudele, jne) enne hüdroisolatsioonide 

TECMADRY®, TECMADRY® F, või TECMADRY® ELAST
Kui kattekiht, et kaitsta kulumise eest peale paigaldust hüdroisolatsioone 

TECMADRY® ELAST. 
Kui viimistlus, paigaldatud kelluga, peale hüdroisolatsioonide TECMADRY

ELAST paigaldust (näit. ujula bassein, mis värvitakse hiljem).
Vajadusel saavutada sile pind. 

Annab hüdroisolatsiooniga, kaitstud ja dekoratiivse pinna. 
Ideaalne kitsaste pindade tasandamiseks ja tõstmiseks. 
Veeauru läbi laskev, mis lubab pinnal hingata. 
Hea nake laia valiku pindadega 

Pinnad peavad olema puhtad ja vabad igasugustest saasteainetest nagu määrded, õli, 
järelhooldusained, tolm, liiv või lahtine halvasti nakkuv materjal. Enne paigaldust TECMADRY

mördile või betoonile niisuta pinnad eelnevalt veega. 

puhta veega sobilikus nõus kuni saad ühtlase, homogeens
konistentsi. Juhendiks kasuta 6 kuni 4,5 liitrit vett iga koti TECMADRY® R.P.A. kohta. Veendu alati, 
et segatud mass on klimpide vaba ja nii ühtlane, kui võimalik. On soovituslik kasutada mehaanilist 
mikserit. Lase segatud massil seista u. 5 min. See laseb segul paremini ette valmistuda.
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PAIGALDAMISEKS 

tsemendi baasil veekindel kattekiht mis kaitseb ja kaunistab pinnad, millele 
efektiivselt hüdroisoleerib  
Paigalduse  lihtsus teeb 

parimaks ja ökonoomsemaks hüdroisolatsiooniga süsteemiks turul. Tänu oma 
ei muuda veeauru läbilasvaid omadusi paigaldatud 

Hüdroisoleeriv ja kaitsev kattekiht fassaadidele, mis on tehtud polüstüreenvahust. 
Paljudes lahendustes, mis on seotud fassaadi hüdroisolatsiooni ja kaitsega. Tänu suurele 

võrreldamatule välimusele, saab seda paigadada ja 
jätta nagu ta on. Ei ole vaja üle värvida. Võimaldab esteetilistel ja dekoratiivsetel omadustel 

Tasandades, hüdroisoleerides ja kaitstes lugematul hulgal tsiviilehitisi: tunnelid, 
kandetalad ja sambad sildadel, tammid, veetöötlusjaamad, jne. 

Hüdroisolatsioon ja kaitse keldritele ja vundamentidele, rõdudele, seintele, jne. 
Tasanduskiht (niisutuskanalitele, väikestele pragudele, jne) enne hüdroisolatsioonide 

ELAST. 
Kui kattekiht, et kaitsta kulumise eest peale paigaldust hüdroisolatsioone TECMADRY®, 

TECMADRY®, TECMADRY® F, 
paigaldust (näit. ujula bassein, mis värvitakse hiljem). 

Pinnad peavad olema puhtad ja vabad igasugustest saasteainetest nagu määrded, õli, betooni 
TECMADRY® 

puhta veega sobilikus nõus kuni saad ühtlase, homogeense töödeldava 
kohta. Veendu alati, 

et segatud mass on klimpide vaba ja nii ühtlane, kui võimalik. On soovituslik kasutada mehaanilist 
n. See laseb segul paremini ette valmistuda. 



 

 

 

 

 

 
PAIGALDUS: 
Paigalda pahtel kelluga. Kasuta keskmiselt 
saavutada paksus 2-5 mm). Lõplikuks viimistluseks silu krohvimistööde kellu või kelluga. Kui lõplik 
viimistlus sisaldab dekoreerivat värvikihti, siis lase seista vähemalt 7
värvimist TECMA PAINT SILICATOSEGA
PAIGALDUS POLÜSTÜREENVAHUST ISOLATSIOONILE
Pind, millele paigaldatakse peab olema pihas igasugustest saastest (t
jne.).  Kui paigaldatakse toodet polüstüreenisolatsioonile, peavad olema plaadid korralikult kinnitatud, 
et vältida igasugust liikumist, kuni krohv on veel värske.
 
SPETSIAALSED RAKENDUSED
Kui soovid suurendada naket teatud 
vahemikus 3 osa vett ja 1 osa CRYLADIT
sellele segule TECMADRY® R.P.A.
TECMADRY® R.P.A. vajab umbes 3 liitrit vett ja 1
 
SPETSIAALSED SOOVITUSED

- Ära paigalda, kui temperatuur on alla +5
- Ära paigalda külmunud või härmas pindadel.
- Ära niisuta pinda liiga palju madalate temperatuuride korral, ilma, et pind saavutaks 5
- Ära paigalda kipsplaadile, värvile või lubjale.

 
KOGUS:  
Korrektseks paigalduseks soovitame kasutada 
 
VÄRVID:  
TECMADRY® R.P.A. on saadaval valget värvi.
 
AKREDITEERIMISED:  
Märgitud CE kuna on vastavuses standardiga 
regulatsioonidega. 
 
TEHNILISED ANDMED:  
Tihedus pulbrilisel kujul 
Teralisus (EN 12192-1) 
Paigaldustemperatuurid 
Paigaldusaeg 
Tihedus värskelt segatud segu puhul (EN 1015
Tahenemisaeg (EN 13294) 
Kloriidioonide sisaldus (EN 115-17) 
Survetugevus (EN 12190) 
Paindetugevus (EN 196-1) 
Nakketugevus betoonile (EN 1542) (28 p
Kontrollitud kahanemine/paisumine (EN 12617
Ohtlikud lisandid (EN 1504-2) 
 
PAKEND JA LADUSTAMINE: 
TECMADRY® R.P.A. pakendatakse 
hoidma originaalpakendis. Eeldatav ladustamisperiood originaalkottides ei tohi ületada 12 kuud.
 
TECMADRY® on registreeritud kaubamär
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Paigalda pahtel kelluga. Kasuta keskmiselt 1,6-1,8 Kg/m2 ja mm paksust (3,4-
5 mm). Lõplikuks viimistluseks silu krohvimistööde kellu või kelluga. Kui lõplik 

viimistlus sisaldab dekoreerivat värvikihti, siis lase seista vähemalt 7-14 päeva sõltuvalt ilmast enne 
TECMA PAINT SILICATOSEGA. 

LÜSTÜREENVAHUST ISOLATSIOONILE: 
Pind, millele paigaldatakse peab olema pihas igasugustest saastest (tolm, määrded, lahtine materjal, 

Kui paigaldatakse toodet polüstüreenisolatsioonile, peavad olema plaadid korralikult kinnitatud, 
igasugust liikumist, kuni krohv on veel värske. 

SPETSIAALSED RAKENDUSED: 
i soovid suurendada naket teatud pindadel, sega TECMADRY® R.P.A. vee ja CRYLADIT

CRYLADIT. Enne kokkusegamist lahusta CRYLADIT
R.P.A. segades kuni saavutad ühtlase massi. Üks 25 Kg kott 

vajab umbes 3 liitrit vett ja 1-1,5 l CRYLADIT-it 

SPETSIAALSED SOOVITUSED: 
Ära paigalda, kui temperatuur on alla +5OC või on oodata pakast järgmise 24 tunni 
Ära paigalda külmunud või härmas pindadel. 
Ära niisuta pinda liiga palju madalate temperatuuride korral, ilma, et pind saavutaks 5
Ära paigalda kipsplaadile, värvile või lubjale. 

Korrektseks paigalduseks soovitame kasutada 1,6-1,8 Kg/m2 mm paksuse kohta

on saadaval valget värvi. 

na on vastavuses standardiga EN 1504-3 (süsteem 2+) ja Euroopa ehitustoodete 

1,41 g/cm3 
0 – 0,8 mm 
+5 kuni + 30OC 
u. 30 min. 

Tihedus värskelt segatud segu puhul (EN 1015-6) 1980 Kg/m3 

Esialgne: 2-3 tundi / lõplik: 3-4 tundi
< 0,05 % 
> 20, MPa 
> 6,0 Mpa 

(EN 1542) (28 päeva) > 0,8 Mpa 
kahanemine/paisumine (EN 12617-4) > 0,8 Mpa 

Vastab standardile EN 1504-3 osa

pakendatakse 25 Kg mitmekihilisse paberkotti. TECMADRY
Eeldatav ladustamisperiood originaalkottides ei tohi ületada 12 kuud.

on registreeritud kaubamärk ja Industris Quimicias Satecma S.A. omanduses
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-8,5 Kg/m2 et 
5 mm). Lõplikuks viimistluseks silu krohvimistööde kellu või kelluga. Kui lõplik 

14 päeva sõltuvalt ilmast enne 

olm, määrded, lahtine materjal, 
Kui paigaldatakse toodet polüstüreenisolatsioonile, peavad olema plaadid korralikult kinnitatud, 

vee ja CRYLADIT-iga 
CRYLADIT vees ja siis lisa 

segades kuni saavutad ühtlase massi. Üks 25 Kg kott 

C või on oodata pakast järgmise 24 tunni jooksul 

Ära niisuta pinda liiga palju madalate temperatuuride korral, ilma, et pind saavutaks 5OC 

use kohta. 

ja Euroopa ehitustoodete 

4 tundi 

sa 5.4  

TECMADRY® R.P.A. peab  
Eeldatav ladustamisperiood originaalkottides ei tohi ületada 12 kuud. 

omanduses. 


