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PENOSIL Premium HydroStop – este o substanţă hidroizolantă pentru suprafeţele de sub plăcile 
de taracotă. Maxim/Optim. 
 
 
Aplicabilitate 
Se utilizează înaintea aplicării plăcilor de teracotă sau alte materiale, în camere umede sau ude 
pentru protejarea pereţilor şi tavanului împotriva umidităţii. Suprafaţa pe care se aplică poate fi 
placă de ghips, beton, tencuială sau cărămidă. 
PENOSIL Premium HydroStop nu este folosit ca aditiv pentru amestec de mortar. 
 
Condiţii de aplicare 
În cursul aplicării temperatura aerului cât şi temperatura suprafeţei şi a PENOSIL Premium 
HydroStop trebuie să fie de cel puţin +10C, umiditatea relativă de 80%.   
 
Instrucţiuni de aplicare 
Suprafeţele trebuie să fie curate, uscate şi lipsite de praf.  
PENOSIL Premium HydroStop se aplică în două straturi utilizând o pensulă de vopsea sau o 
rolă. Primul strat se aplică în stare diluată cu apă în raport de 1:1. După 30 de minute sau după 
uscarea suprafeţei se aplică al doilea strat de PENOSIL Premium HydroStop, nediluat. Plăcile de 
teracotă se aplică după aproximativ 4 ore, după uscarea barierei de protecţie.  
Pentru amorsare a se vedea fişa tehnică a PENOSIL Premium BetPrimer. 
Putere de acoperire 0,15 l/m2, pe suprafeţe poroase  0,3 l/m2. 
 
Curăţare 
Curăţaţi uneltele imediat cu apă.  
 
Date tehnice 
 

Caracteristici Unitate Valoare 
Valabilitate  luni 24 
Timp de uscare minute 30 
Densitate g/cm3 1,03 
pH  7-8 
Temperatură de 
autoinflamabilitate 

 Nu este 
autoinflamabil 

Explozibilitate  Nu este exploziv 
Solvent  apă 
Rezistenţă la îngheţ  irezistent 
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Culoare 
Lichid roz. 
 
Ambalaj  
Sticle de plastic de 1L, recipiente de 3L/10L/25L.  
 
Depozitare 
24 de luni, protejat de îngheţ (la temperaturi de peste +3C). 
  
Regulamente de siguranţă 
Conţine conservanţi, poate determina reacţii alergice la persoanele susceptibile. 
 A se evita contactul cu pielea. Purtaţi mănuşi de protecţie. A nu se evacua în sistemul de 
canalizare. A se manipula deşeurile în conformitate cu legislaţia locală. A se transporta 
recipientele goale, uscate în puncte de colectare a ambalajelor.  
 


