VEESTOPP
„VEESTOPP“ yra paruošta naudoti pluoštu sutvirtinta hidroizoliacinė mastika
drėgnoms patalpoms, skirta dengti paviršių prieš klojant sienų ir grindų plyteles.
Išdžiūvusi mastika „VEESTOPP“ suformuoja elastingą, nelaidų vandeniui ir plyšius
uždengiantį sluoksnį. Ant išdžiūvusio izoliacinio sluoksnio galima kloti dangą. Gaminys
yra vandeninis, džiūdamas neišskiria kenksmingų junginių.
PASKIRTIS
„VESTOPP“ mastika naudojama vonios kambariuose, saunose ir kitose drėgnose patalpose
prieš klijuojant sienų ir grindų plyteles hidroizoliaciniam sluoksniui suformuoti, kad vanduo
ir drėgmė nepatektų į pagrindo konstrukciją. Gaminys skirtas naudoti patalpose, tinka
šildomosioms grindims. Netinka nuolat po vandeniu esančioms konstrukcijoms, pavyzdžiui,
baseinams, taip pat konstrukcijoms, kurių temperatūra ilgą laiką būna didesnė kaip 80 °C.
PAVIRŠIAI IR NAUDOJIMO SĄLYGOS
Betonas, plytos, cementiniai lyginamieji mišiniai ir statybinės plokštės drėgnose patalpose.
Pagrindas turi būti sausas, sugeriantis, neriebaluotas, neapdulkėjęs ir lygus. Oro, pagrindo ir
gaminio temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 10 °C, o santykinis oro drėgnis ne didesnis
kaip 80 %. Darbo įrankiai – dažų volelis ir teptukas. Paviršiui su stiprinamuoju audiniu
išlyginti galima naudoti mentelę. Prieš naudojimą „VESTOPP“ gerai išmaišykite.
TECHNINIAI DUOMENYS
Rišiklio tipas –
SBR
Spalva – šviesiai mėlyna
Džiūvimo greitis – apie 2 val. pirmas sluoksnis, apie 6 val. antras sluoksnis (23 °C, 50 %
sant. drėgn.)
Tankis –
1,35 kg/l
Darbinė temperatūra –
10–25 °C (oras, paviršius, gaminys)
Sąnaudos –
grindims: 1,1 kg/m2 (0,8 l/m2), sienoms 0,8 kg/m2 (0,6 l/m2) dengiant
dviem sluoksniais
Maks. plyšių plotis – 1,5 mm
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Netolygias vietas, ertmes ir įtrūkius reikia užpildyti ir nušlifuoti. Visas medžiagas, kurios gali
mažinti sukibimą, tokias kaip išdžiūvęs cemento pienas, dulkės, klijų ir dažų likučiai, reikia
pašalinti.
„VEESTOPP“ tepkite ant viso paviršiaus ir palikite džiūti iki 2 val. arba tol, kol gaminio
spalva patamsės.
Ant apdorojamo paviršiaus užtepkite antrą „VEESTOPP“ sluoksnį ir palikite džiūti
mažiausiai 6 valandas. Patikrinkite hidroizoliacinio sluoksnio stiprumą ir užtepkite daugiau
mastikos ant plonai padengtų ar porėtų vietų ir palikite džiūti. Sienų hidroizoliacinio
sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 0,4 mm. „VEESTOPP“ sluoksniui visiškai
išdžiūvus, galima pradėti klijuoti plyteles.
IŠDŽIŪVUSIO SLUOKSNIO SAUGOJIMAS
Venkite vaikščioti ant šviežiai padengto hidroizoliacinės mastikos sluoksnio. Hidroizoliacinio
sluoksnio negalima pradurti, pažeisti ir pradurti sukant sraigtus. Prieš pradedant plytelių
klojimo darbus, pažeistus paviršius reikia pataisyti 5 cm pločio sluoksniu.

ĮRANKIŲ VALYMAS
Kol mastika neišdžiūvo, įrankius plaukite vandeniu. Mastikai išdžiūvus, jos dėmes galima
pašalinti mechaniškai.
GAMINIO LAIKYMAS IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Laikymo trukmė sausoje vietoje +5–30 °C temperatūroje, uždarytoje originalioje pakuotėje,
yra 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.
Saugoti nuo užšalimo! Tuščią pakuotę utilizuoti.

