
VEESTOPP 

VEESTOPP ir lietošanai gatava, ar šķiedru stiprināta hidroizolācijas mastika mitrām telpām, 
izmantošanai zem sienas un grīdas plāksnēm. 
Pēc nožūšanas VEESTOPP veido elastīgu, ūdeni aizturošu un plaisas nogludinošu kārtu. Uz 
nožuvušas izolācijas kārtas var uzstādīt pārklājumu. Prece ir uz ūdens bāzes, žūstot neizdala 
kaitīgus savienojumus. 
 
LIETOŠANAS NOZARES 
VEESTOPP tiek ieklāts zem vannas istabu, saunu u. tml. mitru telpu sienas un grīdas 
plāksnēm, lai izveidotu hidroizolāciju, ar mērķi aizkavēt ūdens un mitruma iekļūšanu 
pamatnes konstrukcijās. Produkts ir paredzēts lietošanai iekštelpās, t. sk. telpās ar grīdas 
apkuri. Nav piemērots izmantošanai konstrukcijās, kuras pastāvīgi ir zem ūdens, piemēram, 
baseinos, vai konstrukcijās, kuru temperatūra ilgstoši pārsniedz 80 °C. 
 
PAMATNES UN LIETOŠANAS APSTĀKĻI 
Mitrās telpās izmantojams betons, ķieģeļi, izlīdzināšanas maisījumi uz cementa bāzes un 
būvpaneļi. 
Pamatnei jābūt sausai, absorbējošai, bez taukiem un putekļiem, kā arī līdzenai. Jābūt 
nodrošinātam, ka gaisa, pamatnes un ieklājamā produkta temperatūra ir vismaz +10 °C, kā arī 
relatīvais gaisa mitrums ir zemāks par 80 %. Piemēroti darbarīki ir krāsas rullis un ota. Kopā 
ar stiprināšanas audumu nogludināšanai var izmantot špakteļlāpstiņu. Pirms lietošanas 
VEESTOPP ir rūpīgi jāsamaisa. 
 
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS 
Saistvielas tips SBR 
Krāsa Gaiši zila 
Žūšanas ātrums apm. 2 h pirmā kārta, apm. 6 h otrā kārta (23 °C, 50 % RH) 
Īpatnējais svars 1,35 kg/l 
Montāžas temperatūra 10 – 25 °C (gaiss, pamatne, produkts) 
Patēriņa norma Grīdas 1,1 kg/m2 (0,8 l/m2), sienas 0,8 kg/m2 (0,6 l/m2)  divu 
kārtu gadījumā 
Plaisu nogludināšanas spēja 1,5 mm 
 
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
Nelīdzenas vietas, tukšumi un plaisas ir jāaizpilda un jānoslīpē. Visi materiāli, kas var 
samazināt saķeri, piemēram, nožuvis cementa piens, putekļi, līmes un krāsas pārpalikumi ir 
jānoņem.  
Uzklājiet VEESTOPP uz visas virsmas, un ļaujiet žūt līdz 2 h vai brīdim, kad VEESTOPP 
krāsa kļūst tumša. 
Uzklājiet otru VEESTOPP kārtu uz pārklājamās virsmas un ļaujiet žūt vismaz 6 h. Pārbaudiet 
hidroizolācijas kārtas stiprību un pievienojiet mastiku plānām vai porainām vietām, kā arī 
ļaujiet nožūt. Sienas hidroizolācijas biezumam jābūt vismaz 0,4 mm. Pēc VEESTOPP galīgās 
nožūšanas var uzsākt plākšņu ieklāšanu. 
 
NOŽUVUŠAS KĀRTAS AIZSARDZĪBA 
Novērsiet staigāšanu pa tikko ieklātu hidroizolācijas mastiku. Hidroizolācijas kārtā nedrīkst 
veidot caurumus, bojājumus, ne arī skrūvēt skrūves. Bojātās virsmas ir jālabo ar pārklājumu 
5 cm pirms plākšņu ieklāšanas uzsākšanas. 



 
DARBA PIEDERUMU TĪRĪŠANA 
Darbarīki pirms mastikas nožūšanas ir jāmazgā ar ūdeni. Pēc nožūšanas traipus var noņemt 
mehāniski. 
 
PRODUKTA UZGLABĀŠANA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
Uzglabāšanas laiks sausā vietā, temperatūrā no +5 ° līdz +30 °C, slēgtā oriģinālā iepakojumā 
36 mēnešus no produkta izgatavošanas datuma. 
Aizsargāt pret sasalšanu! Tukšu iepakojumu utilizēt. 
 
 


