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Vedelplast hüdroisolatsioon

Hüdroisolatsioon K-Primer PVC

Bituumenkrunt K-Primer FPO/TPO Polüesterkangas 110 

Kiiresti kuivav, lihtsaks ja kiireks pealekandmiseks

Lahustivaba, vähese lõhnaga

Märjale pinnale lihtsalt ja kiiresti peale kantav 
Säilitab elastsuse ja väldib hüdroisolatsiooni pragunemist 

Väike viskoossus võimaldab pintsli või rulliga 
hõlpsasti peale kanda 



Miks kasutada Enviroflexi? 

• Auru läbilaskva hüdroisolatsiooni täielik tootevalik sobib lappide paigaldamiseks,

lokaalseks remondiks ja väikesteks katusekatteprojektideks, sealhulgas keerukad

üleminekud, näiteks PVC aknalaudade puhul.

• Kasutusvalmis ka ilma eelneva segamiseta, ämbri saab edasiseks kasutamiseks

uuesti sulgeda.

• Võimalus kasutada märjalt tähendab, et te ei pea kihtide pealekandmise vahel

ootama. Hüdroisaolatsiooni saab kasutada aasta läbi. See kuivab ka madalal

temperatuuril ning võimaldab töö kiiresti lõpule viia.

• Suurem osa valikus olevatest toodetest on lahustivabad ja nõrga lõhnaga. See

lihtsustab hüdroisolatsiooni käsitsemist ja pealekandmist pintsli või rulliga.

Kasutusvaldkonnad 

• Hüdroisolatsioon mis tahes läbiviikudele, (nt tuulutuskorstnad, tugijalad ja raskesti
ligipääsetavad kohad)

• Hüdroisolatsioon väiksematele aladele (nt garaažikatus, rohekatus)

• Rõduseina hüdroisolatsioon

• Katuste ja metallist vihmaveesüsteemide remont

Tootevaliku eeliste mõistmiseks on iga toote kõrval ja pakendil ikoonid. 
Allpool ülevaade nende tähendusest: 

Ämber on edasiseks kasutuseks suletav

Ohutu 

Võimalik kasutada aasta läbi. Kuivab madalal
temperatuuril 



Vedelplast hüdroisolatsioon

Vedel polüuretaanmastiks katuste hüdroisolatsiooniks ja parandamiseks

Hüdroisolatsioon Enviroflex on 
ühekomponentne lahustivaba 
modifitseeritud polüuretaan-hüdro-
isolatsioonmastiks.
Sobib katusekatte parandamiseks 
ning kõigi uute ja renoveeritavate 
katuste jaoks. 
Saadaval eri suurusega ämbrites 
sõltuvalt töö mahust. Minimaalne 
kulu on 3,2 kg/m2.

Tootekood Ämbri suurus 

KA3131 1,5 kg 

KA3128 3,75 kg 

KA3125 7,5 kg 

Märjale pinnale lihtsalt ja kiiresti peale kantav 

Lahustivaba, vähese lõhnaga

Võimalik kasutada aasta läbi. Kuivab madalal
temperatuuril 

KA3122 15 kg

RAL7046
tumehall





K-Primer PVC

PVC/puitpindade (OSB) krunt

Enviroflex K-Primer on veepõhine 
lahustivaba ühekomponendiline 
krunt, mis tagab Enviroflex 
hüdroisolatsiooni nakkumise 
PVC/EVA ühekihiliste süsteemide ja 
kõva plastiga. Krunti saab kasutada 
ka puitpindade krundiks. Saadaval 
1 l plastämbris. Minimaalne kulu on 
0,1 l/m2. Kuivamise aeg ca 1 h, 
olenevalt ilmastiku tingimustest.

Tootekood Ämbri suurus 

KA3102 1 l 

Värv: piimjasvalge 
(pealekandmisel) 

Ämber on edasiseks kasutuseks suletav

Lahustivaba ja vähese lõhnaga

Ohutu 





Bituumen Primer

Bituumenpindade krunt 

Enviroflex Bituumen krunt on veepõhine
lahustivaba ühekomponentne krunt, mida 
kasutatakse eralduskihina ja nakkumise 
suurendamiseks bituumenist 
aluspindadega. Krunt takistab bituumen-
materjalis olevate õlide ja muude ainete 
reageerimist hüdroisolatsiooniga ja selle 
kollaseks muutumist. Kuigi Bituumen
krundi kasutamine ei ole kohustuslik,
soovitame seda tungivalt, et vältida aja 
jooksul katusematerjali värvuse muutust. 
Selle toime sõltub katusekattematerjali 
kokkupuuteajast ja võib ilmneda just uute 
katusekattematerjalidega. Krundi peale-
kandmine aitab seda mõju vältida ja 
tagab hüdroisolatsiooni pikema eluea. 
Saadaval 2,5 l plastämbris. Minimaalne 
kulu on 0,3 l/m2. Kuivamise aeg ca 1 h , 
sõltuvalt ilmastikutingimustest.

Tootekood Ämbri suurus 

KA3109 2,5 l 

Värv: sinine 

Ämber on hermeetiliselt suletav edaspidiseks 
kasutuseks 

Lahustivaba ja vähese lõhnaga

Ohutu 





K-krunt FPO/TPO

FPO/TPO krunt ühekihilistele süsteemidele 

Enviroflex FPO/TPO krunt on
ühekomponentne lahustipõhine 
krunt, mis tagab Enviroflex hüdro-
isolatsiooni nakkumise FPO/TPO 
ühekihiliste süsteemidega. Krunti 
on pudelist lihtne peale kanda ja
see kuivab kiiresti, vähendades 
hüdroisolatsiooni pealekandmise 
ooteaega. Saadaval 1 l pudelis. 
Minimaalne kulu on 0,1 l/m2.
Kuivamise aeg ca 1 h, sõltuvalt 
ilmastikutingimustest.

Tootekood Suurus 

KA3104 1 l 

Värv: läbipaistev 

Kiiresti kuivav

Madal viskoossus võimaldab lihtsat pintsli või rulliga 
pealekandmist 





Tugevduskangas 110

Enviroflex hüdroisolatsiooni tugevduskangas 

Enviroflex tugevduskangas 110 on
hüdroisolatsioonikihti tugevdav 
kangas. Selle kaal on 110 g/m2 ja 
seda saab kõige paremini kasutada 
lappide paigaldamiseks ja 
lokaalseks kasutamiseks nii uuel kui 
ka renoveeritaval katusel. PP-PES-
kangas on elastne ja kuivab kiirelt, 
mis tagab selle lihtsa kasutamise, 
säilitades samal ajal elastsuse ja 
vältides hüdroisolatsiooni 
pragunemist. Saadaval kahes 
suuruses sõltuvalt töö mahust.

Tootekood Suurus 

KA3150 1,0 x 50m 

KA3152 0,3 x 50m 

KA3153                0,3 x 5 m  

Lihtsaks ja kiireks paigalduseks

Säilitab elastsuse ja väldib hüdroisolatsioonikihi 
pragunemist 

       valge
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