
 

Hüdroisolatsioonimass suure niiskuskoormusega 
tingimustesse  

weber.tec 824 

Toote kirjeldus 

weber.tec 824 ( endine Superflex D1) on ühekomponentne, hüdrauliliselt 

tarduv pragusid sildav elastne hüdroisolatsioonimass. Toode on 

sulfaadikindel ja sobib kasutamiseks pidevalt veeall olevates 

konstruktsioonides. weber.tec 824 tagab ka  väga hea nakkepinna teistele 

toodetele. 

 

Toote kasutuskohad 

weber.tec 824 saab kasutada keraamilise plaadi aluse hüdroisolatsiooni 

kihina sise- ja välitingimustes suurema niiskuskoormusega tingimustes 

(basseinid, veekeskused, ühiskondlikud duširuumid, terrassid jne). 

Kivistunud olekus weber.tec 824 on veekindel, külmakindel, sulfaadikindel 

ja ei vanane. weber.tec 824 sobib hüdroisolatsiooniks A0, B0 ja B 

niiskuskoormus klasside puhul sise-ja välitingimustesse, näiteks 

vannid/dušid, rõdud, basseinid jne. Lisaks saab toodet kasutada veetõkkena 

terrassidel, erinevatel aluspindadel,  küttega ja kütteta tasanduskihtide, 

müüritiste, erinevate betoon pidande puhul. Elastset hüdroisolatsiooni 

massi saab ka kasutada vanade hoonete renoveerimisel.   

 

Aluspind 

Aluspind peab olema piisavalt tugev, stabiilne, puhas, kuiv, tolmu- ja 

jäävaba. Samuti ei tohi pinnal olla rasva ega õliplekk ega lahtiseid detaile. 

Lahtine krohv või värv tuleb eelnevalt hoolikalt puhastada aluspinnalt. 

Mineraalsed aluspinda tuleks eelnevalt niisutada, kuid mitte teha liialt 

märjaks (eelistatum on pigem kui kui liialt märg aluspind). 

Imavad pinnad tuleks eelnevalt töödelda nakkekrundiga weber.prim 801 

ning mitteimavad aluspinnad krundiga weber.prim 803 (nt vana 

keraamiline plaadistus). Kõik naket takistavad tegurid tuleb enne tööde 

algust eemaldada (ehitustolm/-praht).  

 

Tööprotsess 

Valada õige kogus vett (5,0…5,4 l/20 kg) seguämbri põhja ning seejärel 

lisada vastav kogus kuivsegu. Segada segu nii kaua kuni on tekkinud ühtlane 

tükkideta mass.  

Esimese etapina isoleeritakse kõik nurgad ja läbiviigud, milleks kasutatake 

spetsiaalseid weber.tec 828 seeria tarvikuid. Materjal kantakse aluspinnale 

pintsli, harja või kelluga kahes-kolmes kihis, kuni peale kuivamist on tagatud 

ühtlaselt 2-3 mm paksune kiht (tööetappide arv sõltub aluspinna 

siledusest). Teist või kolmandat kihti on võimalik peale kanda kui eelnevat 

kihti ei ole enam võimalik kahjustada (+23 
o
C juures 4-8 tunni pärast peale 

eelneva kihi paigaldamist)Segu jäägid tuleb puhastada värskelt niiske 

käsnaga ning töövahendid tuleb puhastada koheselt peale kasutamist puhta 

veega 

 

• Suure niiskuskoormusega kohtadesse (basseinid, 

• veekeskused, terrassid, rõdud) 

• Sobib ka pideva veeall olevatesse konstruktsioonide sse 

• Sise-ja välitingimustesse 

• Elastne 

• Ühekomponentne  

Praktilised nõuanded 

Kasutada ei tohiks materjali, mis on juba tahenenud. Kõik andmed on testitud 

temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% juures. Kõrgem 

temperatuur ja madalam õhuniiskus kiirendavad ja madalam temperatuur ning 

kõrgem õhuniiskus aeglustavad toote kuivamist. Plaatimisel tuleb jälgida, et ei 

vigastaks hüdroisolatsioonikihti. Konstruktsioonis olevad vuugid tuleb ennem 

hüdroisolatsiooni paigaldamist teipida, et tagada katkematu veetõkkekiht. 

Toode säilib kuivades tingimustes avamata pakendis vähemalt 12 kuud.  

Materjali ei tohiks kasutada miinskraadide ega ka kõrgama kui +30 °C 

temperatuuri korral. Värskelt paigaldatud massi tuleb kaitsta otsese päikse, 

külma ning vihma eest 3 ööpäeva peale paigaldamist. 

weber.tec 824 saavutab vastupidavuse pidevale veesurvele 7 päeva jooksul 

peale paigaldamist. 

Hüdroisolatsioonimass sobib kasutamiseks ainult kaetud kujul (keraamilised 

plaadid või krohv). 

Hea tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada kogenud töövõtjat, vajadusel 

saab kontaktide soovitamisel appi tulla kohalik Saint-Gobain Weber´i esindus.  

Saint-Gobain Ehitustooted AS                     

Peterburi tee 75, 11415 Tallinn     Tel. +372 620 9510,    info@e-weber.ee       www.weber.ee 

TOOTEKIRJELDUS 

Kulunorm 1,4 kg/m²/mm  

Veekulu 5,0…5,4 l/20 kg 

Kihipaksus 
2 mm (ilma veesurveta tingimustes)         

3 mm (veesurvega tingimustes) 

Kuivamisaeg 
1.kiht 4 h 

2.kiht 20 h (sõltub keskonnatingimustest) 

Kasutusaeg u 45 min 

Töötemperatuur +5...+30 °C 

Tihedus u 1,4 kg/dm³(l) 

Värvus Tsementhall 

Pakend 20 kg (42 tk alusel) 

Säilivusaeg 
12 kuud (kuivades tingimustes avamata 

pakendis) 

 


