
UNIFLEX 

VIENA KOMPONENTA ŪDENSIZTURĪGA MEMBRĀNA - 

MASTIKA 
 
Ūdens izturīgu rezervuāru noblīvēšanai. 
Pamatu un pagrabu ūdens aizturoša aizsargkārta. 
Hidroizolācijas kārta flīzējamām virsmām. 
Balkonu, terašu, jumtu ūdensizturību veidošanai. 
Autogarāžu, tiltu betonkonstrukciju aizsargkārta. 
Dažādu remontdarbu ūdensizturīgu slāņu veidošanai. 
UNIFLEX mastika aizsargā konstrukcijas no patstāvigā ūdens spiediena, mitruma un tiešo saules staru 
iedarbības. 
 
SAUSĀ MAISĪJUMA SASTĀVS 

 Ūdens- un sala izturīgie polimēri, kvarca smilts, plastifikatori, pigmenti. 
PAMATVIRSMA 

 Betonu, apmetuma un mitruma izturīgu špakteļu virsmas. 
 Dažādu ķieģeļu un bloku mūrētās virsmas. 
 Ģipša kartona plākšņu sienas un grīdas. 
 Dabiskā akmens virsmas u.t.t. 

SAGATAVOŠANA DARBAM 
 Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, vaļējo krāsu, taukus jānotīra un virsmai jābūt tīrai no putekļiem. 
 Pamatvirsma var būt arī mitra, bet ne ūdens slapja. 
 Ieliet tīru ūdeni maisāmajā traukā, 18-25% no sausās mastikas svara (1,8-2,5 litrus uz 10 kg iepakojumu). 
 Pievienot UNIFLEX sauso hidroizolācijas mastiku. 
 Precīza ūdens attiecība ir atkarīga no pamatvirsmas mitruma pakāpes, porainības un mastikas uzklāšanas metodes. 
 Samaisīt rūpīgi līdz pilnīgai hidroizolācijas mastikas samirkšanai. 
 Atstāt gatavo mastiku uz 5 minūtēm un vēlreiz viegli samaisīt. 
 Gatavā hidroizolācijas mastika jāizstrādā 1-2 stundu laikā pēc ūdens pievienošanas. 

DARBS AR UNIFLEX MASTIKU 
 Hidroizolācijas mastika tiek uzklāta uz virsmas ar krāsu rullīti, otu, špakteļa lāpstu vai špakteļa sūkni. 
 Ieteicams uzklāt 2 kārtās. 
 Minimālais mastikas vienas kārtas biezums uz mitrām un slapjām virsmām 2 mm, pastiprināta spiediena gadījumā 3 

mm. 
 Pēc pamatvirsmas sagatavošanas, uzklāt mastiku vienmērīgi visai virsmai. 
 Patēriņš aptuveni 1,5 kg / m2.  
 Pēc pirmās kārtas nožūšanas (pie +20*C pēc 6 stundām), uzklāt otro kārtu, ieteicams perpendikulāri pirmajai kārtai. 
 Darba rīkus notīrīt un nomazgāt ar ūdeni tūlīt pēc darba beigšanas. 

MASTIKAS ŽŪŠANA 
 Vienas kārtas žūšana, līdz brīdim, kad varētu uzklāt otro kārtu, aizņem līdz 6 stundām. 
 Vienas kārtas žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa temperatūras un mitruma pakāpes. 
 Aizliegts izmantot elektriskos gaisa sildītājus, kalorīferus, grīdas apkuri u.c., lai paātrinātu žūšanas laiku. 
 Žūšanas laikā aizsargāt uzklāto hidroizolācijas mastiku no tiešo saules staru iedarbības. 
 Uz UNIFLEX mastikas apdares materiālus var uzklāt pēc 3 diennaktīm. 

IEROBEŽOJUMI UN BRĪDINĀJUMI 
 Strādājot ar UNIFLEX mastiku, pamatvirsmai, mastikai un apkārtnei jābūt vismaz +5 līdz +30 o C. 
 UNIFLEX  mastikai nožūstot, to membrānu nedrīkst sabojāt mehāniski.  
 Vietas, kuras ir iespējams mehāniski bojāt, jānosedz ar plāksnēm, kuras ir izturīgas pret šādiem bojājumiem. 

Problemātiskās pamatvirsmās ir ieteicams pielietot mastikā iegremdētu armējošu materiālu.  
 Mastikas nokļūšana kanalizācijā var izraisīt aizdambējumus. Sastāvs satur cementu, saskaroties ar ūdeni, izraisa  
 tvaika reakciju, kas var  radīt ādas iekaisumu.  
 Sastāva iekļūšana acīs, to nekavējoties jāizskalo ar lielu daudzumu tīru ūdeni.  
 Precīzāka informācija produkta drošības datu lapās. 

UZGLABĀŠANA 
 Oriģinālajā iepakojumā mastikas sauso sastāvu uzglabāt sausās telpās. 
 Uzglabāšanas termiņš, oriģinālajā iepakojumā un sausās telpās, ir 1 gads. 

 


