
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                              

 

 

UAB „SCHOMBURG Baltic“, į.k. 302600228, Veiverių 139 ,  LT-46389 Kaunas, Tel./Fax. +370 37 302151  info@schomburgbaltic.eu; www.schomburgbaltic.eu 

 

 

SANIFLEX 

Elastinga hidroizoliacija 

 

 

 

 

Tai vienkomponentė, iš karto paruošta 

naudojimui, be skiediklių, pastos 

konsistencijos hidroizoliacinė mastika, 

kuri išdžiūvusi pavirsta į elastingą, 

nepralaidžią vandeniui, bet praleidžiančią 

garus, sintetinę plėvelę. Ši greitai 

džiūstanti mastika užtepama špakliuote, 

voleliu ar teptuku. 

 

Paskirtis: 
Vidaus patalpose suformuoti besiūlę ir 

ištisinę hidroizoliacinę dangą prieš plytelių 

klojimą drėgnose patalpose – vonios, dušo 

kambariuose, virtuvėse ir panašiai .Bet ši 

hidroizoliacija negali būti naudojama ten, 

kur danga visą laiką bus po vandeniu. 

SANIFLEX  turi gerą adheziją prie visų 

stybinių paviršių. Sudaro statybinę sistemą 

su plytelių klijais MONOFLEX, 

UNIFLEX. 

 

Techninės charakteristikos: 

Pagrindas Sintetinė dispersija 

Tankis ≈ 1,5 g/cm
3
 

Spalva  Geltona 

Minimali darbo 

temperatūra 

+5
0
C 

Džiūvimo 

laikas*) 

5-6 valandos 

Galima vaikščioti 

*) 

Po 5 valandų 

Įtrūkimų > 0,75 mm, kai 

dengiamumas sluoksnio storis 0,8 

mm 

Išeiga Ne mažiau kaip 1,2 

kg/m
2
 

Galiojimo laikas 12 mėn. 

Valymas Vandeniu 

* reikšmės duotos esant aplinkos 

temperatūrai +20
0
C ir santykinei oro 

drėgmei 65%. Bijo šalčio!  

 

 

Reikalavimai paviršiams: 

Paviršiai, kurie bus dengiami 

hidroizoliacija SANIFLEX, turi būti tvirti, 

pakankamai lygūs, išorinė pusė šiek tiek 

porėta, be duobių, be ištrupėjusių vietų, 

nedulkėta, netepaluota ir t.t. Ant paviršių 

negali likti jokių medžiagų mažinančių 

adheziją. Gruntuoti. Labai porėtus 

paviršius ir didelius nelygumus užglaistyti 

plytelių klijais – UNIFIX. 

 

Vartojimo instrukcija: 

Po grunto išdžiuvimo neskiestą 

hidroizoliaciją SANIFLEX ant paviršiaus 

užtepti voleliu ar šepečiu. Leisti išdžiūti. 

Po to užtepti antrą sluoksnį. Špakliuote 

hidroizoliaciją galima užnešti vienu 

sluoksniu. Siekiant gauti lygų, reikiamo 

storio sluoksnį, reikia naudoti dantytą 3-4 

mm elastingą špakliuotę. Visiems 

sluoksniams išdžiūvus, galima klijuoti 

plyteles naudojant UNIFIX ar 

MONOFLEX klijus. 

Įrankius ir tarą iškart plauti vandeniu. 

Vėliau medžiaga nusivalys tik 

mechaniškai. 

 

Pastabos: 

Labai drėgnose, šaltose  ir blogai 

vėdinamose patalpose būtina įvertinti 

džiuvimo laiko pailgėjimą. 

Neleisti pakliūti vandeniui ant 

nesusirišusio sluoksnio. 

Neleisti pakliūti skiedikliams ant 

papildomai neapsaugotos dangos. 
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AQUAFIN-2K/M 

 

Laikykitės darbų saugos instrukcijų ir prieš 

pradėdami darbą susipažinkite su 

medžiagos saugos duomenų lapais. 

 

 
 


