
IQ HydroStop
Однокомпонентна мастика для гідроізоляції основи під плитку. 

Для гідроізоляції будівельних конструкцій, які експлуатуються у вологому 

середовищі

·

·

·

 водонепроникна

 еластична

 швидко твердіє (облицювання плиткою 

   можливе через 16 годин)

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

Гідроізоляційна однокомпонентна мастика Vamiut IQ HydroStop призначена для гідроізоляції стін і підлоги приміщень, які 

експлуатуються у вологому середовищі (ванні кімнати, душові, санвузли та ін. приміщення громадського і промислового 

призначення) з подальшою обробкою облицювальною плиткою. Може використовуватися як гідроізоляційний шар для підлог 

з підігрівом. Ефективна в якості клею для наклейки гідроізоляційної стрічки. Не допускається нанесення на старі керамічні 

покриття, литий асфальт або лакофарбові покриття.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною, 

очищеною від пилу, напливів, масляних плям та ін. речовин, що зменшують адгезію мастики до поверхні. Тріщини в основі 

необхідно розшити і закрити сумішами Vamiut, марка суміші підбирається в залежності від стану і призначення конструкції. При 

гідроізоляції цегляної кладки шви повинні бути заповнені врівень з поверхнею. У всіх випадках перед нанесенням шару 

гідроізоляції поверхня ґрунтується дисперсією Vamiut Grunt. Вологість гіпсових основ не повинна перевищувати 0,5%, а товщина 

шару штукатурки або плити повинна бути не менше 15 мм. Поверхні, які гідроізолюються не повинні бути гладкими: гладкі поверхні 

необхідно затерти і надати структурі шорсткість.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Vamiut IQ HydroStop наноситься в нерозбавленому вигляді на поверхню за допомогою валика, кисті або розпилювача. Для 

забезпечення водонепроникності гідроізолюємої конструкцій Vamiut IQ HydroStop наноситься в два шари загальною товщиною 

від 1,0 до 1,5 мм. Другий шар гідроізоляції наноситься через 2 години після нанесення першого шару. Через 16 годин по шару 

гідроізоляції можна укладати облицювальні матеріали. При використанні Vamiut IQ HydroStop в якості клею для стрічки перший 

шар наноситься на підготовлену поверхню будівельних конструкцій, потім наклеюється стрічка, після чого по поверхні стрічки із 

заходом на поверхню будівельних конструкцій наноситься другий шар Vamiut IQ HydroStop.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Застосування Vamiut IQ HydroStop можливо в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °С і відносній вологості повітря не 

вище 80%. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +23 °С і відносній вологості 

повітря 50%. В інших умовах застосування — можливе уповільнення або прискорення затвердіння Vamiut IQ HydroStop. Не 

допускається гідроізоляція поверхонь з можливим впливом води і хімічних речовин з протилежного боку конструкцій, які 

гідроізолюються. Зовнішні поверхні повинні мати ухил не менше 2,5%. При попаданні мастики на шкіру необхідно ретельно 

промити водою, в разі потрапляння в очі — промити водою і звернутися за допомогою до лікаря.

ПРИМІТКИ

   розкритті тріщин в конструкціях

 не містить розчинників

·

·

 сприймає деформації при 

Крім вищевикладеної інформації про застосування Vamiut IQ HydroStop, необхідно керуватися діючою нормативною 

документацією з влаштування мастичної гідроізоляції. У разі використання матеріалу в умовах, що не розглянуті у технічному описі, 

слід самостійно провести пробні нанесення або звернутися за порадою до виробника.

Для герметизації плавальних басейнів та ін. конструкцій, схильних до постійного впливу води, необхідно застосовувати інші 

продукти Vamiut.

РЕКОМЕНДАЦІЇ



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

У фірмовій герметичній упаковці в сухих і прохолодних умовах — 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ЗБЕРІГАННЯ

Гідроізоляційна однокомпонентна мастика Vamiut HydroStop фасується в відрах по 14 кг.

УПАКОВКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: модифікована синтетична смола

Колір: сірий

Густина: 1,4 кг/л

Час висихання 1 шару: близько 2 годин

Час висихання 2 шари: близько 3 годин

Температура застосування: від +5 °C до +30 °С
2 0,5Водонепроникність: 0,1 кг/(м  • год )

Перекриття тріщин: 0,75 мм
2Витрата для двох шарів: 1,4 кг/м

*Наведені технічні характеристики — довідкові і не можуть служити підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut 

постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
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