
 
FIŞĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Premium HydroStop 
 

PENOSIL Premium HydroStop este o substanţă hidroizolantă pentru 

suprafeţele de sub plăcile ceramice. 

 

Domenii de utilizare 
Se va utiliza în încăperile umede şi ude pentru protejarea pereţilor şi a 

tavanelor împotriva igrasiei înainte de aplicarea plăcilor ceramice sau a altor materiale. Substratul protejat 

poate fi din placă de gips, beton, ipsos sau cărămidă. Hydrostop nu se utilizează ca un aditiv în amestecul de 

ciment. Substanța este pe bază de apă, nu conține sau emite compuși periculoși, 

 

Condiţii de aplicare 
În timpul aplicării atât temperatura aerului cât şi temperatura suprafeţei tratate şi a produsului trebuie să fie 

de cel puţin +10°C, iar umiditatea relativă sub 80%. Se aplică pe suprafețe cu ajutorul unei pensule sau rolă. 

 

Instrucţiuni de utilizare 
Substratul va fi curat, uscat şi lipsit de praf. Produsul se va aplica pe substrat în două straturi, utilizând o 

pensulă sau un trafalet. Primul strat este diluat cu apă în proporţie de 1:1. După 30 de minute sau după ce 

suprafaţa s-a uscat se va aplica al doilea strat, nediluat. Plăcile ceramice se vor aplica după aproximativ 4 

ore, când stratul de Hydrostop s-a uscat. Acoperire 0.15 l/m
2
, cu suprafaţa poroasă 0.3 l/m

2
. 

 

Curăţare 
Curăţaţi uneltele imediat cu apă. 

 

Date tehnice 
 

Caracteristici Unitate Valoare 

Uscare la suprafață ore 4 

Densitate g/cm
3
 1.03 

pH  7-8 
   Parametrii indicați au fost măsurați la o temperatură de  23°C și o umiditate relativă de 50%. 

 

Culoare 
Lichid roz. 

 

Ambalare 
Sticle de plastic de 1L, canistre de 3L / 10L / 25L. 

 

Depozitare 
Durata de depozitare garantată 24 de luni de la data fabricării, dacă este păstrată în ambalaj original, închis, 

într-un loc uscat, la temperaturi între + 5°C și + 30°C. Evitați înghețarea. 

 

Măsuri de siguranţă 
Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați 

sfatul medicului. 

Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile pe fișa de date de securitate (SDS). 


