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POLAGANJE / Priprava podlag

Elastično tesnilo iz NBR za tesnjenje cevi in odtokov pred polaganjem keramičnih ploščic, 
porcelanskega gresa in naravnega kamna. Se nanaša s hladnim lepljenjem.

Aquastop Flangia zagotavlja neprekinjeno hidroizolacijo, tudi ob odtokih in prebojih.

Aquastop Flangia

• Visoka elastičnost

• Popolnoma neprepustno

• Se lahko odlično vgrajuje z ustreznimi ekološko neoporečnimi lepili iz 
linije Biogel®, s tesnilno maso Aquastop Fix in z ekološko neoporečnimi 
vodotesnimi membranami Aquastop Nanoflex® ter Nanodefense® Eco

• Za notranjost in zunanjost

LASTNOSTI IZDELKA

Namembnost
Neprepustno tesnjenje vodnih/električnih napeljav, prebojev in odtokov na zunanjih površinah (balkoni, terase) in v sanitarnih  prostorih (kuhinje, tuši, kopalnice, savne).

Neprimerna uporaba
Za hrambo ali stik z močnimi topili (ketoni, estri, hidrokarboni).

PODROČJA UPORABE

Priprava podlag
Podlage morajo biti kompaktne, gladke, brez prahu, oljnih ali mastnih madežev in drobljivih ter nekonsistentnih delcev. Kovine in plastične materiale zbrusite, očistite prah in 
odstranite tudi vse ostanke lakov, barv ter tankoslojnih izravnalnih mas. Podlaga mora biti stabilna, nedeformabilna in brez razpok. Elemente, ki jih boste zatesnili, je treba najprej 
mehansko pritrditi v podlago oziroma jih trdno vgraditi.

Priprava
Tesnilo je pripravljeno za uporabo. Preklope na licu mesta zalepite z elastično hidroizolacijo Nanodefense® Eco ali Aquastop Nanoflex®. Na tesnilu Aquastop Flangia 350 x 350 pred 
namestitvijo zarežite luknjo glede na premer odtoka, ki ga nameravate zatesniti.

Nanos
Aquastop Flangia se lahko namesti na tlak (350 x 350) za izvedbo neprepustnega tesnjenja talnih odtokov in na steno (120 x 120) za izvedbo neprepustnega tesnjenja prebojev 
zaradi vodne ali električne napeljave. Elastično tesnilo Aquastop Flangia mora biti v celoti prekrito s plastjo hidroizolacije. Na ustrezno pripravljeno podlago z lopatico nanesite 
najprej hidroizolacijsko membrano, nato namestite tesnilo Aquastop Flangia okoli odtoka ali cevi, ki jo želite zatesniti, in sicer tako, da bo zamrežena stran spodaj ter izdelek dobro 
vtisnite v še svežo plast hidroizolacije. Nanesite drugi sloj hidroizolacije in pazite, da bo tesnilo Aquastop Flangia res v celoti prekrito.

Čiščenje
Ostanke tesnilne mase na orodju čistimo z vodo, preden se izdelek strdi. Po tem jih lahko odstranimo le mehansko.

NAVODILA ZA UPORABO



Podatki glede razvrstitve Eco in Bio razredov se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating® 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene novembra 2018; poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna 
stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na 
gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.

KERAKOLL S.P.A.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel  +39 0536 816 511 -  Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Preglejte tehnično dokumentacijo Laminati Kerakoll®, na voljo na www.kerakoll.com.
- Vgrajujte pri temperaturi med +5 °C in +35 °C.
- Nameščeni trak zaščitite pred poškodbami na gradbišču.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com.

OPOZORILA

Videz  zelen trak
Shranjevanje ≈ 24 mesecev
Sestava materiala termoplastični NBR
Delovna temperatura od –40 °C do +100 °C
Aquastop Flangia 120 x 120:
- Pakiranje škatle 20 kosov
- Mere ≈ 120 x 120 mm
- Debelina ≈ 0,6 mm
Aquastop Flangia 350 x 350:
- Pakiranje škatle 10 kosov
- Mere ≈ 350 x 350 mm
- Debelina ≈ 0,8 mm

TEHNIČNI PODATKI V SKLADU S KERAKOLLOVIM STANDARDOM KAKOVOSTI
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