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Tehnisko datu lapa

AQUAFIN–2K/M–PLUS
Artikuls Nr. 2 04600 lapa 1 no 4

Cementa bāzes elastīga divkomponentu hidroizolācijas suspensija

Apraksts:

• Bezšuvju elastīga hidroizolācija ar plaisu 
pārklāšanas īpašībām

• Piemērota visām nesošām celtniecības virsmām 
• Saķere ar mitrām pamatnēm bez gruntēšanas
• Tvaika caurlaidīga, salizturīga, UV-izturīga un 

izturīga pret novecošanos
• Izturīga pret atkausēšanas sāļiem
• Konstrukciju hidroizolācija saskaņā ar DIN 18533, 

DIN 18535 un DIN EN 1504-2
• Hidroizolācija kopā ar flīžu ieklāšanu saskaņā ar DIN

18531, DIN 18534, DIN 18535 un DIN EN 14891
• Izturīga pret agresīviem ūdeņiem līdz XA2 saskaņā 

ar DIN 4030

Pielietojums:

Konstrukciju hidroizolācija:

• Hidroizolācija betonam un mūrim, sienām un 
grīdām, kontaktā ar grunti, jaunbūvēm un vecām 
ēkām.

• Hidroizolācija pret ūdens spiedienu no iekšpuses 
ūdens rezervuāriem, notekūdeņu krātuvēm.

• Horizontālā hidroizolācija zem sienām pret 
kapilāro mitrumu.

• AQUAFIN-2K/M-PLUS ir ļoti zema emisija 
saskaņā ar GEV-EMICODE, kas tiek pozitīvi 
novērtēts pēc ēku sertifikācijas sistēmas saskaņā 
ar DGNB, LEED, BREEAM, HQE. Visaugstākais 
4. kvalitātes līmenis, 7. un 8. rinda saskaņā ar 
DGNB kritērijiem “ENV 1.2 lokālā ietekme uz vidi”

Pielietojot rezervuāros vai kontaktā ar mīkstu ūdeni 
(cietība < 30 mg/l CaO), ir nepieciešamas ūdens 
analīzes. Iedarbības novērtējums uz betonu ir 
saskaņā ar DIN 4030. AQUAFIN-2K/M-PLUS ir 
izturīgs līdz novērtējumam “ļoti agresīvs” (XA2 
iedarbības klase).

Hidroizolācija kopā ar flīžu ieklāšanu:

Droša un ekonomiska hidroizolācija kopā ar flīžu un 
plāksnīšu ieklāšanu vannas istabām, dušu telpām, 
virtuvēm, balkoniem un terasēm, baseiniem. 
Sienas/grīdas savienojumu šuvēs pastiprināt 
hidroizolāciju ar speciālām lentēm
ASO-Dichtband-2000 vai 
ASO-Dichtband-2000-S, atkarībā no slodzes.

Tehniskie dati:

UNIFLEX-M-
PLUS

Pulverveida 
komponents 
AQUAFIN

Bāze: Polimērdispersija Cements, 
smilts, piedevas

Maisīšanas 
attiecības:

1 daļa pēc svara 2,5 daļas pēc 
svara

Iepakojums: 10 kg 25 kg

2 kg 5 kg

Krāsa: balta Pelēka

http://www.schomburg.com/
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AQUAFIN-2K/M-PLUS
Kombinēts produkts:

Blīvums: ~ 1,6 g/cm3

Izstrādes laiks*: ~ 60 min.

Nākamās kārtas uzklāšana*: ~ 3 – 6 st.

Darba/pamatnes temperatūra: + 5°C līdz + 35°C

Stiepes adhēzijas izturība pēc 
DIN EN 1542:

> 1,0 N/mm2

Plaisu pārklājums pēc 
DIN 28052-6 (PG MDS/AIV):

0,4 mm

Plaisu pārklājums pēc 

DIN EN 14891 normālās un 
zemās temperatūrās:

≥ 0,75 mm

Ūdensnecaurlaidība: 2,5 bar

Ūdens tvaika caurlaidības 
koeficients μ:

~ 1,200

Sd vērtība pie 2 mm sausās 
kārtas biezuma:

~ 2,4 m

CO2 caurlaidības koeficients μ: > 100000

Sd vērtība CO2 pie 2 mm 
sausās kārtas biezuma:

> 200 m

Ugunsreakcija pēc DIN 
EN13501-1:

E

Izturība pret slodzēm*:

 Lietus uz slīpām virsmām: ~ 6 stundas
(nepieļaut stāvošo ūdeni)

 Gājēju kustība un flīžu ieklāšana: ~ 1 diena
 Ūdens spiediens: ~ 7 dienas
*) pie +23°C un 50% relatīvā gaisa mitruma. Zemas 
temperatūras un liels gaisa mitrums pagarina cietēšanas 
laiku. Augstas temperatūras un mazs gaisa mitrums paātrina 
cietēšanas laiku.

Uzglabāšana:

Sausais komponents: vēsā un sausā vietā, 12 mēneši.

Šķidrais komponents: sargāt no sala, 12 mēneši slēgtā 
oriģinālajā iepakojumā, atvērtus iepakojumus izlietot 
nekavējoties.

Instrumentu tīrīšana:

Svaigā stāvoklī ar ūdeni, sacietējušā stāvoklī – ar 
šķīdinātāju ASO-R001.

Pamatne:

Pamatnei ir jābūt tīrai, izturīgai, ar nesošām īpašībām, 
smalki porainai, bez atvērtām šuvēm, tukšumiem un 
plaisām. Pamatnei ir jābūt bez asām šķautnēm, 
kustīgām daļiņām, putekļiem, krāsas, bitumena u.c. 
netīrumiem. Pamatne var būt matēti mitra, bet ne 
slapja. Veikt atbilstošus pamatnes sagatavošanas 
pasākumus, piemēram, slaucīšana ar slotu, tīrīšana ar 
putekļu sūcēju, slīpēšana, frēzēšana, apstrāde ar 
smilšu vai ūdens strūklu.

lapa 2 no 4
Piemērotas pamatnes: betons, apmetums PII un 
PIII, mūris ar aizpildītām šuvēm, cementa izlīdzinošā
kārta, lejamais asfalts (cietības klases IC10), 
ģipškartona plāksnes, apsildāmās un neapsildāmās 
grīdas izlīdzinošās kārtas. 

Virsmas defektus, lielākus par 5 mm, kā arī mūra 
šuves, nelīdzenumus, asas virsmas pārejas, 
pamatnes ar lielām porām, bojātas un nelīdzenas 
virsmas, izlīdzināt ar remontmateriālu 
ASOCRET-M30.

Ārējos stūrus noslīpēt, izveidojot fāzīti.
Sienas/grīdas savienojuma šuvē uzklāt ar otu 
saķeres kārtu no AQUAFIN-1K vai ASOCRET-M30, 
un uzreiz uz svaiga izveidot ieliektu ieapaļu pāreju 
no ASOCRET-M30 ar malas garumu min. 4 cm. Pēc 
stūra šuves sacietēšanas iekļaut to kopējā 
hidroizolācijas sistēmā ar AQUAFIN-2K/M-PLUS.

Mitrināt pamatni ar ūdeni pirms 
AQUAFIN-2K/M-PLUS uzklāšanas. Ļoti porainas un 
nedaudz smilšainas pamatnes gruntēt ar 
ASO-Unigrund-K. Gruntij ir pilnīgi jānožūst pirms 
virsmas tālākās apstrādes.

Materiāla patēriņš:

Slodze

Sausās 
kārtas 
biezums,
mm

Mitrās 
kārtas 
biezums,
mm

Patēriņš, 
kg/m2

Pagraba 
sienas un grīda

>2,0 ~2,2 3,5

Cokola 
hidroizolācija

>2,0 ~2,2 3,5

Baseinu un 
rezervuāru 
hidroizolācija

>2,0 ~2,2 3,5

Saskaņā ar WTA datu lapu 4-6 „turpmākā ēku 
konstrukciju hidroizolācija”:

Grunts 
mitrums, 
neuzkrātais 
filtrācijas 
ūdens

>2,0 ~2,2 3,5

Ūdens bez 
spiediena

>2,0 ~2,2 3,5

Ūdens 
spiediens

>3,0 ~3,3 5,3

Hidroizolācija 
zem flīzēm / 
plāksnēm

>2,0 ~2,2 3,5

Hidroizolācija 
zem sienām

>2,0 ~2,2 3,5

Izlīdzinošās 
kārtas

1 1,1 1,75

Uz nelīdzenām virsmām materiāla patēriņš palielinās.
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AQUAFIN–2K/M–PLUS
Negatīvās ūdens slodzes gadījumā vispirms ir obligāta  
AQUAFIN-1K apakškārtas uzklāšana, patēriņš:

Grunts mitrums: min. 1,75 kg/m2

Ūdens spiediens: min. 3,5 kg/m2

Betona konstrukcijām negatīvā ūdens slodze var tikt 
novērsta ar speciālo epoksīda grunti ASODUR-SG2 vai 
ASODUR-SG2-thix, patēriņš 0,6 – 1,0 kg/m2.

Cauruļu ievadus izolēt ar plānās kārtas atlokiem ar min.
5 cm apkārtmēra platumu, no atbilstoša materiāla, 
piemēram, nerūsējošā tērauda, sarkanā misiņa, PVC-U.
Notīriet un attaukojiet atlokus. Šaurākajiem atlokiem 
(>30 mm, <50 mm), mēs rekomendējam izveidot 
necaurlaidīgu blīvējumu starp atloku un pamatni, 
izmantojot ASOFLEX-AKB-Wand.

Produkta sagatavošana:

Ieliet tīrā spainī 50-60% šķidrā komponenta un samaisīt
ar pulverveida komponentu līdz viendabīgai masai bez 
kunkuļiem. Pēc tam pievienot atlikušo šķidro 
komponentu un samaisīt vēlreiz ar mehānisko mikseri 
(500-700 apgr./min.), maisīšanas laiks 2-3 min. Atstāt 
maisījumu uz ~5 min. un samaisīt vēlreiz.

AQUAFIN-2K/M PLUS maisīšanas attiecības: 
pulverveida komponents 2,5 daļas pēc svara, šķidrais 
komponents 1 daļa pēc svara.

AQUAFIN-2K/M PLUS tiek uzklāts bez porām ar otu vai
špakteli vismaz divās kārtās. Katru nākamo kārtu uzklāt
tikai tad, kad iepriekšējā kārta vairs nevar tikt sabojāta 
ar gājēju kustību vai nākamo kārtu uzklāšanu 
(apmēram 3-6 stundas, atkarībā no ārējiem 
apstākļiem). 

Nepieciešamais atbilstošais biezums, atkarībā no 
slodzes, tiek sasniegts ar, piemēram, 4-6 mm 
zobšpakteli un tālāko izlīdzināšanu. Lietot tik daudz 
materiāla, cik ir nepieciešams, lai sasniegtu sausās 
kārtas biezumu atbilstoši ūdens slodzei. Neuzklāt vienā 
kārtā vairāk par 2,2 kg/m2, jo tas var izraisīt materiāla 
plaisāšanu.

Alternatīvi AQUAFIN-2K/M PLUS var tikt uzklāts ar 
automātisko smidzināšanas iekārtu. Šajā gadījumā 
atkarībā no smidzināšanas iekārtas ir pieļaujams 
pievienot 1,5% ūdens (0,5 l uz 35 kg).

Lai izveidotu ūdensnecaurlaidīgas deformācijas šuves 
un konstrukciju šuves, iekļaut hidroizolācijā speciālās 
lentes ASO-Dichtband-2000 vai ASO-Dichtband-2000-S
un to komponentus, atkarībā no ūdens slodzes.

Pielietojot AQUAFIN-2K/M-PLUS, pielīmēt 
ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-S, vai 
ASO-Dichtband-2000-S stūra elementus (iekšējo un 
ārējos) stūra šuvēs starp sienām un grīdu un 
savienojumu šuvēs. Ar 4-6 mm zobšpakeli uzklāt 
AQUAFIN-2K/M-PLUS uz abām šuves malām vismaz 
par 2 cm platāk par pielietojamās šuvju lentes platumu. 
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Uzlikt lenti uz svaigas hidroizolācijas kārtas un 
uzmanīgi piespiest to bez krokām un tukšumiem.
Lentei ir jābūt pielīmētai tā, lai izslēgtu ūdens 
migrāciju zem lentes.

Konstrukciju šuvēs lenti ielocīt cilpas veidā. Lentes 
fragmentus ir jālīmē ar pārlaidumu no 5 līdz 10 cm 
un tiem ir jābūt pielīmētiem ar AQUAFIN-2K/M-PLUS
bez krokām un tukšumiem. Pielīmētas lentes 
pārklājiet ar vēl vienu AQUAFIN-2K/M-PLUS kārtu 
un iekļaujiet bezšuvju hidroizolācijas pārklājumā. 
Tādu pašu tehnoloģiju ievērojiet, pielīmējot 
ASO-Dichtband-2000-S formas elementus.

Sistēmas komponenti

Slodžu tipi

Hidroizolācija 
kombinācijā ar
flīzēm un 
plāksnēm

Konstrukciju 
hidroizolācija

ASO-Dichtband-2000 + -
ASO-Dichtband-2000-S + +
ASO-Dichtband-2000-S 
stūra elementi (90° 
iekšējie/ārējie)

+ +

ASO-Dichtband-2000-S 
T-stuck, Kreuzung + +

ASO-Dichtmanschette-
Boden/-Wand + +

ADF-Rohrmanschette 
(cauruļu blīvējums) - +

ADF-Dehnfugenband - +
UNIFIX-S3 + -
LIGHTFLEX + -
MONOFLEX-XL + -
MONOFLEX + -
MONOFLEX-FB + -
ASODUR-EK98-
Boden/Wand + -

ASODUR-DESIGN + -
SOLOFLEX + -
AK7P + -
CRISTALLIT-FLEX + -
CRISTALLIT-MULTI-
FLEX + -

UNIFIX-S3-fast + -
SOLOFLEX-fast + -

Cauruļu ievadi:

Lai izolētu cauruļu ievadus, pielietot
ASO-Dichtmanschette-Boden, 
ASO-Dichtmanschette-Wand vai 
ADF-Rohrmanschette, atbilstošu cauruļu diametram,
un izolējiet vismaz 5 cm no caurules ievada. 

Pielietojot atbilstošus atllokus, uzklāt 
AQUAFIN-2K/M-PLUS uz atlloka un uz pārlaiduma 
zonas. Uzlikt ASO-Dichtmanschette uz svaiga 
pārklājuma bez krokām un tukšumiem un pēc tam 
iekļaut to kopējā hidroizolācijas pārklājumā.
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AQUAFIN–2K/M–PLUS
Drenāžas un aizsargplāksnes kontaktā ar grunti:

Hidroizolācija ir jāaizsargā no laika apstākļiem un 
mehāniskiem bojājumiem, pielietojot atbilstošus 
pasākumus. Aizsargkārtas likt tikai tad, kad 
hidroizolācija ir pilnīgi izžuvusi. 

Aizsargplāksnes un drenāžas plāksnes var pielīmēt ar 
COMBIDIC-1K, uzklājot to punktveidīgi. Siltumizolācijas
plāksnes pielīmēt ar COMBIDIC-2K-CLASSIC vai 
COMBIDIC-2K-PREMIUM, pilnīgi nosedzot virsmu, 
plāksnēm ir jābūt cieši savienotām.

Hidroizolācija kombinācijā ar flīzēm un plāksnēm:

Grīdas trapus un ievadus baseinos ir jāizolē, pielietojot 
atbilstošus atlokus. Uzklāt AQUAFIN-2K/M-PLUS uz 
atloka un uz pārlaiduma zonas. Uzlikt 
ASO-Dichtmanschette-Boden uz svaiga pārklājuma bez
krokām un tukšumiem un iekļaut to kopējā 
hidroizolācijas pārklājumā. 

Lai izolētu sienu ievadus, pielietot 
ASO-Dichtmanschette-Boden vai 
ASO-Dichtmanschette-Wand atbilstoši caurules 
diametram. Cauruļu ievadus padarīt raupjus, attaukot 
un pēc nepieciešamības nogruntēt. 

Uzklāt AQUAFIN-2K/M-PLUS un uzlikt 
ASO-Dichtmanschette. Vienmēr pielīmēt hidroizolācijas 
lentes ar pārlaidumu, lai savienotu tās ar hidroizolācijas 
pārklājumu. Lentes savienojumus vienmēr līmēt ar 
pārlaidumu no 5 līdz 10 cm. Flīžu un plākšņu 
pielīmēšanu veikt ar vienu no sistēmas līmēm. Flīžu 
ieklāšanas brīdī hidroizolācijai ir jābūt sacietējušai.
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Norādījumi:

 Aizsargāt neapstrādājamās virsmas no 
AQUAFIN-2K/M-PLUS.

 Cietēšanas laikā sargāt hidroizolāciju no ūdens. 
Ūdens caursūkšanās no otrās puses var izraisīt 
hidroizolācijas atslāņošanos.

 Stipra saules starojuma gadījumā strādāt ēnas 
pusē.

 Telpās ar lielu mitrumu un nepietiekamu 
ventilāciju (piemēram, ūdens rezervuāri), virsma 
var nonākt zem rasas punktā (kondensēšanās). 
To var novērst ar atbilstošiem līdzekļiem (mitruma
savācējiem). Tiešā sildīšana un silta gaisa 
pūšana ir nepieņemama.

 Nepieļaut punktveida un līnijveida slodzes uz 
AQUAFIN-2K/M-PLUS virsmas. 

 AQUAFIN-2K/M-PLUS var apmest, kā arī krāsot 
ar tvaika caurlaidīgām dispersijas bāzes fasāžu 
krāsām vai silikātdispersiju krāsām, bet ne tīrām 
silikātu krāsām. Silikona sveķi vai akrilāta krāsas 
arī ir piemērotas.

 Nepieļaut AQUAFIN-2K/M-PLUS tiešo kontaktu 
ar varu, cinku un alumīniju. Šajos gadījumos 
virsma ir jāgruntē ar epoksīda grunti 
ASODUR-GBM divās kārtās. Svaigu grunti 
apkaisīt ar kvarca smilti, daļiņu izmērs 
0,2 - 0,7 mm. Grunts patēriņš 0,8–1,0 kg/m2. Pēc 
grunts sacietēšanas noņemt nesaistītu smilti un 
uzklāt hidroizolāciju AQUAFIN-2K/M-PLUS.

 PVC, sarkanā misiņa un nerūsējošā tērauda 
atlokus ir jāpadara raupjus un jāattauko. Uzklāt 
AQUAFIN-2K/M-PLUS un uzlikt 
ASO-Dichtmanschette vai 
ADF-Rohrmanschette bez krokām un tukšumiem,
un bez šuvēm savienot ar apkārtējo 
hidroizolācijas pārklājumu.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.
GISCODE: ZP1 (A-komponents), D1 (B-komponents)
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