sisteme de hidroizolaţii

www.lb-knauf.ro

Introducere
Apa prezintă o parte importantă din viaţa noastră, însă
în anumite cazuri dorim să o ţinem sub control. De exemplu, în baie apa trebuie să ajungă în canalul de evacuare; evităm astfel scurgerea acesteia în perete sau în
pardoseală, ceea ce duce la formarea mucegaiului sau
inundarea vecinului de la etajul inferior.

În cazul subsolului (pivniţei) scopul nostru este protecţia
împotriva apei subterane în aşa fel încât să putem folosi
pivniţa ca un spaţiu util, evitând distrugerea valorilor
păstrate acolo.
În cazul teraselor şi fundaţiilor situate pe sol scopul nostru
principal este protecţia împotriva apei subterane şi pluviale,
pentru a evita degradarea pavajului/stratului de finisaj.

Hidroizolarea are un rol important în protejarea valorilor
noastre şi în proiectarea/construirea clădirilor rezistente. În
această broşură nu facem referire la izolarea acoperişurilor.

Principalele motive pentru protecţia împotriva apei
Apă menajeră
Apa menajeră reprezintă apa folosită în baie sau în
bucătărie, pentru activităţile zilnice ale omului.

Apa pluvială şi apa din stropire la terase
La construirea teraselor şi fundaţiilor, cel mai important
aspect este protecţia împotriva apei pluviale, respectiv
împotriva îngheţului pe timp de iarnă. Trebuie să luăm în
considerare efectele cauzate de apa din stropire, cea din
precipitaţii şi cea rezultată din activitatea umană.

Principalele motive pentru protecţia împotriva
1. Apa pluvială și apa din stropire
La construcţia subsolurilor și a fundaţiilor trebuie să luăm în considerare numeroase aspecte.
Cel mai important aspect este proiectarea și
construirea corespunzătoare a evacuării apei
pluviale. Pe lângă acest lucru, apa pluvială
din stropire și activităţile zilnice ale omului
produc efecte suplimentare. În urma unei
izolații necorespunzătoare a fundației, umiditatea poate pătrunde în pereţi.
2. Apa din sol/Difuzia vaporilor de apă
Umiditatea este prezentă în solul care înconjoară clădirea. Dacă aceasta pătrunde
în construcţie, poate cauza numeroase probleme, de ex. umezire, îngheţare, mucegăire,
desprinderea stratului de finisaj, etc.
3. Apa subterană
Depinde de locaţie, anotimp şi condiţii
meteorologice. Apa subterană cauzează
probleme serioase în România. Majoritatea
daunelor sunt provocate de apă şi săruri.
Pereţii uzi pun în pericol rezistenţa clădirii şi
pot provoca pierdere de energie. Mai mult
decât atât, umezeala poate duce la apariţia
mucegaiului, care este dăunător pentru
sănătatea umană.
4. Alte efecte ale apei, condensul
Datorită punţilor termice din pereţi, pot apărea
suprafeţe mai reci, ceea ce duce la condensarea
vaporilor de apă din interior. Sărurile din pereţi
captează apa din aer şi din mediul înconjurător
(umiditate hidroscopică) şi o acumulează în materialul de construcţie. Poluarea salină reduce semnificativ rezistenţa construcţiei.

apei, în cazul spaţiilor subterane (pivniţe)
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* Pentru informaţii cu privire la alegerea materialului corespunzător accesaţi site-ul nostru www.lb-knauf.ro sau apelaţi la specialiștii noștri.
** În cazul suporturilor flexibile (șapă flotantă de ipsos, pardoseli uscate, pereţi din gips-carton sau alt suport cu liant de ipsos), se utilizează AquaStop Plus.
*** În cazul pieselor din metal folosiţi Silicon universal pentru umplerea flexibilă a rosturilor.

Deoarece materialele pe bază de ciment pentru umplerea rosturilor nu asigură o etanșeitate
perfectă, pentru protecţia construcţiilor împotriva umidităţii, înainte de placarea ceramică,
este indicată aplicarea unui strat hidroizolant. Impermeabilizarea colţurilor/muchiilor
se face prin utilizarea benzii hidroizolante (de întărire), încorporată în izolaţie.

1. Placarea spaţiilor cu umiditate
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Nivelarea pardoselii

Hidroizolaţie stratul 1

Hidroizolaţie stratul 2

Aplicarea elementelor
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Umplerea flexibilă
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Mozaic
din sticlă

Colorin / Colorin Flex / SilverCol

Flex C2TE

Siluette C2TE, componenta A / SilverCol

Siluette A+B C2TE / Procol

Silicon sanitar/ Silicon universal**

ProCol

Flex W C2TE

Bandă hidroizolantă pentru întărirea muchiilor Aquastop Band +
primul strat al materialului de hidroizolare

AquaStop / AquaStop Flex / AquaStop Flex M / AquaStop Plus

NivoPlus 3-15* / Nivo Rapid*

EstrichGrund / Kontakt B Plus / TiefenGrund

Plăci ceramice
albe

* Pentru informaţii cu privire la alegerea materialului corespunzător, accesaţi site-ul nostru www.lb-knauf.ro sau apelaţi la specialiştii noştri.
** În cazul pieselor din metal folosiţi Silicon universal pentru umplerea flexibilă a rosturilor.

Grunduire

1

Plăci
ceramice

În spaţiile dotate cu încălzire în pardoseală şi în perete este necesară
utilizarea materialelor flexibile. Astfel, materialele de placare rezistă la
variaţii de temperatură.

2. Placarea spaţiilor cu umiditate, dotate cu încălzire în pardoseală şi în perete
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Aquastop Flex

Hidroizolaţie stratul 1

Hidroizolaţie stratul 2

Aplicarea elementelor
ceramice

Rostuire

Umplerea flexibilă
a rosturilor
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Plăci mari

ProCol / SilverCol

FliessFlex C2TE / ProfiFlex C2TE

* Pentru informaţii cu privire la alegerea materialului corespunzător, accesaţi site-ul nostru www.lb-knauf.ro sau apelaţi la specialiştii noştri.
** Pentru aplicarea pietrelor naturale pe tencuiala faţadei, trebuie folosit Silicon de faţadă şi piatră naturală. Pentru îmbinările pieselor din metal se va folosi
Silicon universal (potrivit şi pentru placaje ceramice). Siliconul sanitar poate fi folosit doar la îmbinările plăcilor din ceramică arsă.

Silicon de faţadă şi piatră / Silicon sanitar / Silicon universal**

Flex C2TE

Bandă hidroizolantă pentru întărirea muchiilor Aquastop Band +
Aquastop Flex

EstrichGrund / TiefenGrund*

Grunduire

2

trebuie asigurată scurgerea (pantă min. 2%)

Pregătirea suportului

1

Plăci mici
(max 25x25 cm)

În spaţiile exterioare, diferenţa de temperatură şi precipitaţiile sunt
factorii care afectează cel mai mult construcţia; din acest motiv, este
necesară utilizarea materialelor flexibile şi de hidroizolare.

3. Placarea teraselor, a zonelor de acces (la pardoseală)
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min. 2 straturi AquaStop Flex / AquaStop Flex M *

Spaţii cu umiditate
(după caz)

Finisaj
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8

* La încălzirea în pardoseală se folosesc materiale flexibile şi şapa Estrich ZE 20.

finisaj montat la rece sau la cald

Estrich ZE12/ZE20*

termoizolarea cu polistiren de pardoseală + folie separatoare

Spaţii încălzite
(după caz)

Şapă

folie separatoare

Protecţia hidroizolaţiei
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izolaţie bituminoasă

Hidroizolaţie

4

beton de pardoseală

pietriş compactat

grunduire

Pregătirea stratului
suport

3

1
2

În cazul pardoselilor interioare la nivelul solului, este extrem de importantă
protecţia împotriva difuziei vaporilor de apă; de aceea, se va aplica o
hidroizolaţie bituminoasă rezistentă la umezeală.

4. Pardoseala interioară la nivelul solului
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Umplerea flexibilă
a rosturilor

Hidroizolaţie
Aplicarea elementelor
ceramice
Rostuire

Pregătirea
stratului suport

ProCol

FliessFlex C2F (doar pt. elemente orizontale)

Silicon de faţadă şi piatră / Silicon sanitar / Silicon universal***

Flex C2TE / Flex W C2TE / ProfiFlex C2TE**

Aquastop Flex

este necesară o suprafaţă omogenă*

Plăci mari

* Pentru informaţii cu privire la alegerea materialului corespunzător accesaţi site-ul nostru sau www.lb-knauf.ro sau apelaţi la specialiştii noştri.
** Pentru pietre albe naturale folosiţi Flex Weiss C2TE.
** Pentru lipirea pietrelor naturale, de tencuială, trebuie folosit Silicon de faţadă şi piatră.
Pentru îmbinările pieselor din metal se va folosi Silicon universal (potrivit şi pentru placaje ceramice).
Siliconul sanitar poate fi folosit doar la îmbinările plăcilor din ceramică arsă.
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Plăci mici
(max 25x25 cm)

În spaţiile exterioare, diferenţa de temperatură şi precipitaţiile sunt
factorii care afectează cel mai mult construcţia; din acest motiv, este
necesară utilizarea materialelor flexibile şi de hidroizolare.

5. Placarea postamentelor, gardurilor, soclurilor
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Hidroizolaţia, stratul 1

3

Umplerea flexibilă
a rosturilor

Aplicarea elementelor
ceramice
Rostuirea

Spaţiu interior,
cu umiditate

Rapid Flex C2F*

nu este necesară

nu este necesară

Silicon sanitar / Silicon universal**

ProCol

Silicon de faţadă şi piatră / Silicon sanitar / Silicon universal**

ProCol

Rapid Flex C2F*

Aquastop Band + AquaStop Flex M

AquaStop Band + AquaStop Flex M /
AquaStop Plus

Rapid Flex C2F*

AquaStop Flex M

la pardoseli, trebuie asigurată scurgerea (pantă min. 2%)

EstrichGrund / TiefenGrund***

Spaţiu exterior

AquaStop / AquaStop Flex /
AquaStop Plus

Rapid Flex C2F / NivoRapid 3-15

EstrichGrund / TiefenGrund / Kontakt B Plus***

Plăci mari

* Pentru plăcile subţiri din piatră albă naturală folosiţi adezivul Flex Weiss C2TE.
** În cazul pieselor din metal pentru umplerea flexibilă a rosturilor folosiţi Silicon universal. Pentru lipirea pietrelor naturale pe tencuiala faţadei, utilizaţi Silicon de faţadă şi piatră. Pentru îmbinările pieselor din metal se va folosi
Silicon universal (potrivit şi pentru placaje ceramice). Siliconul sanitar poate fi folosit doar pentru plăcile din ceramică arsă.
*** Pentru informaţii cu privire la alegerea materialului corespunzător accesaţi site-ul nostru www.lb-knauf.ro sau apelaţi la specialiştii noştri.
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Hidroizolaţia, stratul 2

Nivelarea pardoselii
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Grunduirea

1

(max. 25x25 cm)

Plăci mici

Spaţiu interior, condiţii normale

Din punctul de vedere al timpului şi al confortului este indicată utilizarea
produselor de tip Rapid (cu priză şi/sau întărire rapidă). De exemplu,
lucrările de placare a holului pot fi terminate într-o singură zi.

6. Placări rapide

Flex C2TE / Siluette C2TE

Flex C2TE / Siluette C2TE

Pregătirea suprafeţei verticale

Hidroizolaţia, stratul 1

Hidroizolaţia, stratul 2

Aplicarea plăcii pe suprafaţă
verticală

Aplicarea plăcii pe suprafaţă
orizontală

Rostuirea

Umplerea flexibilă a rosturilor
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ProCol

Sanitär Silikon

ProfiFlex C2TE / FliessFlex C2F

ProfiFlex C2TE

Aquastop Band+ Aquastop Flex

Aquastop Flex

este necesară o suprafaţă omogenă
Zementputz

Pregătirea suprafeţei orizontale

2

Plăci mari

trebuie asigurată scurgerea (pantă min. 2%)
Estrich ZE 30

Grunduirea

1

Plăci mici
(max 25x25 cm)

6

7

1

2

Construirea piscinelor necesită cunoştinţe profesionale aprofundate. Alegerea materialelor şi
a tehnologiei trebuie planificată de la etapa de proiectare, deoarece chiar şi compoziţia apei poate determina alegerea materialului potrivit (ex. apa termală). În general se aplică următoarea tehnologie:

7. Placarea piscinelor
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Hidroizolaţia, stratul 1

Hidroizolaţia, stratul 2

Aplicarea elementelor
ceramice
Rostuire
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Umplerea flexibilă
a rosturilor

Pregătirea suprafeţei
verticale

2

6

Pregătirea suprafeţei
orizontale

1

gama Remmers

SilverCol

ProfiFlex C2TE

AquaStop Band + AquaStop Flex

AquaStop Flex

este necesară o structură impermeabilă, pregătită corespunzător +
acoperire cu Zementputz

trebuie asigurată scurgerea (pantă min. 2%)
structura trebuie realizată din beton impermeabil +
acoperire cu Estrich ZE 30

Materiale necesare

Succesiunea straturilor trebuie proiectată în funcţie de compoziţia apei termale! Mai jos găsiţi un exemplu pentru o tehnologie specifică. Vă rugăm ca
înainte de proiectare să ne contactaţi pentru alegerea soluţiei adecvate!

8. Piscinele cu apă termală
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Realizarea izolaţiei sub nivelul solului este
influenţată în mod semnificativ de caracteristicile
mediului înconjurător; din acest motiv, pentru
alegerea soluţiei corespunzătoare este necesară
examinarea la faţa locului.
Figura şi tabelul de mai jos prezintă un sistem
de izolaţie sub nivelul solului. Întotdeauna
cereţi sfatul unui specialist înainte de începerea
construcţiei sau a renovării!

9. Izolarea structurilor situate sub nivelul solului

V

IV

III
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II

Grunduirea

Hidroizolaţia, stratul 1

Hidroizolaţia, stratul 2

Etanşeizarea străpungerii

Protecţia hidroizolaţiei

Materialul pentru lipire

Realizarea soclului
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-
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-

-

gama Remmers

-

gama Remmers

I. Hidroizolare
sub pereţi

-

-

-

-

-

gama Remmers

II. Hidroizolare
pardoseli

-

-

-

-

sistem de termoizolare
sau tencuială pentru soclu

Klebespachtel

-

-

-

hidroizolaţie Aquastop Flex
în min. 2 straturi

-

gama Remmers

V. Izolarea soclului

gama Remmers

-

gama Remmers

IV. Izolarea peretelui
exterior al subsolului

placă termoizolantă din polistiren XPS sau
gama Remmers

gama Remmers

Remmers Dichtschlämme

gama Remmers

III. Izolarea racordului
dintre radier şi perete

Descrierea produselor
Mortare de nivelare şi lipire la pardoseli şi pereţi
SockelPutz
Tencuială de ciment, rezistentă la umezeală, cu
rezistenţe mecanice sporite.
Pe orice tip de zidărie sau beton, în special
pentru spaţii cu umiditate ridicată sau zone supuse
la solicitări mecanice mari.
! specializată pt. socluri, piscine, sub placaje grele lipite

Estrich ZE 12

Şapă brută de ciment. Se prepară în consistenţă
semiuscată.
Se poate elicopteriza. Nu se armează.
În conlucrare cu plăci din beton, amorsate prospăt cu
şlem kontakt ZE, sau în sistem flotant peste placaje termo-/
fonoizolante de pardoseală. Pentru spaţii de locuit. La interior.
! atenţie: cote, starea suportului, poza rosturilor; întrebați-ne.

Estrich ZE 20
Şapă brută de ciment. Se prepară în consistenţă
semiuscată. Se poate elicopteriza. Nu se armează.
În conlucrare cu plăci din beton, amorsate prospăt cu
şlem kontakt ZE, sau în sistem flotant peste placaje
termo-/ fonoizolante de pardoseală. Pentru spaţii de locuit,
birouri, industrii uşoare, la interior/exterior. La exterior trebuie
închisă (ex. gresie, piatră, etc.).
! atenţie: cote, starea suportului, poza rosturilor; întrebați-ne.

Estrich ZE 30

Şapă brută de ciment. Se prepară în consistenţă
semiuscată. Se poate elicopteriza. Nu se armează.
În conlucrare cu plăci din beton, amorsate prospăt
cu şlem kontakt ZE, sau în sistem flotant peste placaje
termo-/ fonoizolante de pardoseală. Pentru spaţii publice şi
industriale cu trafic greu, la interior/exterior. Poate rămâne
neînchisă la exterior.
! atenţie: cote, starea suportului, poza rosturilor; întrebați-ne.

Nivo SP 0-20

Şapă de egalizare autonivelantă, pe bază de ipsos.
Pe şape cu denivelări, până la 20mm, la interior.
Ideală pentru acoperiri covor PVC, linoleum, mochetă.
! atenţie: se face proba de consistenţă în şantier; depinde
esenţial de starea suportului; întrebați-ne.

Nivo 10-30

Șapă de egalizare autonivelantă, aplicare manuală/
mecanizată. Pe bază de ciment. Corectează
denivelări ale șapelor brute de ciment sau ale plăcilor
din beton. Se respectă domeniul de grosimi: 10-30mm.
Se aplică obligatoriu peste suporturi amorsate
(ex. EstrichGrund). Se dezaerează. La interior.
! atenţie: se face proba de consistenţă în șantier; depinde
esenţial de starea suportului; întrebați-ne.

NivoPlus 3-15
Şapă de egalizare autonivelantă, aplicare manuală/
mecanizată. Pe bază de ciment. Corectează denivelări
ale şapelor brute de ciment sau ale plăcilor din beton.
Se respectă domeniul de grosimi: 3-15mm. Se aplică
obligatoriu peste suporturi amorsate (ex. EstrichGrund).
Se dezaerează. La interior.
! atenţie: se face proba de consistenţă în şantier; depinde esenţial
de starea suportului; întrebați-ne.

Nivo Rapid 3-15
Şapă de egalizare autonivelantă cu întărire rapidă
(3 ore), aplicare manuală/mecanizată.
Corectează denivelări ale şapelor brute de ciment sau
ale plăcilor din beton. Se respectă domeniul de grosimi:
3-15mm. Se aplică obligatoriu peste suporturi amorsate
(ex. EstrichGrund). Se dezaerează. La interior.
! rapidă, circulabilă în 3 ore; ideală pentru lucrări urgente,
case de scară, holuri, etc.

Hidroizolaţii
Aquastop
Mortar (şlem) de ciment, standard, pentru
hidroizolare la interior. Se aplică cu bidineaua sau cu
trafaletul. Pe pereţi şi pardoseli. Hidroizolare la umiditate,
în spaţii fără solicitări deosebite (ex. băi, cabine de duş, etc.).
! se foloseşte împreună cu banda de etanşare la muchii; întrebați-ne.

Aquastop Flex
Mortar (şlem) de ciment, flexibil (armat dispers cu fi bre),
pt. hidroizolare la interior şi exterior. Se aplică cu
bidineaua sau cu trafaletul. Pt. pereţi, pardoseli şi
suporturi flexibile. Hidroizolare la umiditate şi la vapori de
apă, în spaţii cu solicitări severe (ex. terase, piscine, bazine).
! se foloseşte împreună cu banda de etanşare la muchii; întrebați-ne.

AquaStop Flex M
Mortar (şlem) de ciment, flexibil (armat dispers cu fibre),
pt. îmbunătăţirea hidroizolării la interior şi exterior (în
condiţii protejate). Se aplică cu bidineaua sau cu trafaletul.
Pt. pereţi, pardoseli şi suporturi flexibile. Hidroizolare la
umiditate şi la vapori de apă, în spaţii cu solicitări deosebite.
! se foloseşte împreună cu banda de etanşare la muchii; întrebați-ne.

AquaStop Plus
Emulsie hidroizolantă. Pentru hidroizolarea împotriva
apei și a vaporilor de apă, a suporturilor flexibile
(șape flotante de ipsos, pardoseli uscate, pereţi din
gipscarton). La interior.
! atenţie: întrebați-ne.

Aquastop Band
Bandă hidroizolantă pentru muchii orizontale şi verticale.
În spaţii cu umiditate, obligatoriu de folosit în pachet/sistem
cu hidroizolările pentru suprafeţe (ex. AquaStop Plus).
! atenţie: montaj specializat; întrebați-ne.

Descrierea produselor
Grunduri
TiefenGrund

Amorsă (grund) de profunzime, dispersie apoasă acrilică.
Intră 2-3mm în pori şi întăreşte/stabilizează suprafaţa
tencuielilor prăfoase dar stabile, a zugrăvelilor cu
dispersii acrilice, a plăcilor de gipscarton.
! întăreşte suprafaţa tencuielilor prăfoase.

EstrichGrund

Amorsă (grund), dispersie apoasă de rășini sintetice.
Pentru suporturi absorbante (beton, şapă de ciment sau
ipsos), înainte de aplicarea șapelor de egalizare
autonivelante.
! atenţie: obligatoriu pentru şapele de egalizare;
verificaţi tipul şi absorbţia suportului; întrebați-ne.

Kontakt B Plus

Amorsă (grund), dispersie apoasă de răşini sintetice, cu adaosuri
minerale. Realizează puntea de aderenţă între tencuieli şi strat
suport de tip elemente din beton neted, ne-/slab absorbant.
Numai la interior!
! la tencuirea elementelor netede din beton (ex. tavane);
la limita dintre materiale diferite se foloseşte rabiţ.

Mortare adezive
Flex C2TE

Adeziv pe bază de ciment, flexibil, pentru orice placaj
ceramic (gresie/faianţă) sau din piatră naturală.
Pe orice suport mineral, în spaţii publice şi industriale,
în condiţii deosebite de solicitare (îngheţ/dezgheţ,
încălzire prin pardoseală, trafic intens, suport din gipscarton).
La interior/exterior.
! placări de socluri, terase şi scări neacoperite,
zone cu trafic intens; întrebați-ne.

Flex M C2TE

Adeziv pe bază de ciment, flexibil, pentru placaje ceramice
şi piatră naturală, plăci cu dimensiuni de până la 900 cm2;
pe tencuieli obişnuite (de var-ciment, ciment, ipsos); nu este
adecvat pt. plăci de ciment, OSB, plastic, metal, “placă peste
placă“. La interior şi exterior (unde fluctuaţiile de temperatură nu
sunt frecvente).
! placări la terase şi scări deschise dar acoperite,
zone cu trafic moderat

Mortare adezive
Flex Weiss C2TE

Adeziv fl exibil, profesional pentru placaje de marmură,
placaje minerale nobile şi gresie/faianţă poroasă.
Cu ciment alb.Pe orice suport mineral, în spaţii publice
şi industriale, în condiţii deosebite de solicitare (îngheţ/
dezgheţ, încălzire pardoseală, traficintens).
La interior/exterior. De culoare albă.
! nu apar pătări datorate difuziei culorii gri prin placajul poros; întrebați-ne.

ProfiFlex C2TE

Adeziv pe bază de ciment, profesional, pentru orice tip
de placaj ceramic sau din piatră naturală, mozaic din
sticlă, etc.Pe orice suport mineral, în spaţii publice şi
industriale, în condiţii severe de solicitare (îngheţ/dezgheţ,
încălzire prin pardoseală, trafic intens, suport din gipscarton).
La interior/exterior. Cu avantaje de lucrabilitate.
! placări speciale: peste placaje ceramice neabsorbante existente
în piscine, pe faţade; întrebați-ne.

FliessFlex C2F

Adeziv pe bază de ciment, fluid, cu priză rapidă (timp
scurt de întărire: 3 ore), pentru orice tip de placaj de
natură minerală. Pe orice suport mineral, în condiţii
deosebite de solicitare (îngheţ/dezgheţ, încălzire
pardoseală, trafi c intens).La interior/exterior.
Mai ales în zone supuse ploii directe.
! lipeşte pe toată suprafaţa plăcii; nu lasă loc pt. infiltrarea apei sub
placaj, ideal pentru lucrări urgente.

Siluette C2TE

Mortar adeziv bicomponent pt. mozaic din sticlă sau
porţelan. Pe orice suport mineral, în spaţii publice şi
industriale, în condiţii severe de solicitare (îngheţ/
dezgheţ, încălzire pardoseală, trafic intens, pentru suporturi
neconvenţionale). La interior/exterior.
Cu avantaje de lucrabilitate. De culoare albă.
! se poate folosi la lipirea termoizolaţiei din polistiren
pe suporturi critice (ex. OSB).

Rapid Flex C2F

Adeziv pe bază de ciment, rapid (timp scurt de întărire:
3 ore), flexibil, pentru orice placaj ceramic (gresie/
faianţă) sau din piatră naturală. Pe orice suport mineral,
în spaţii publice şi industriale, în condiţii deosebite de
solicitare (îngheţ/dezgheţ, încălzire prin pardoseală, trafic
intens, suport din gipscarton). La interior/exterior.
! placări de socluri, terase şi scări neacoperite, zone cu trafic intens;
întrebați-ne.

Descrierea produselor
Chituri de rostuit
Colorin CG2
Chit de rostuit pt. gresie/faianţă. 31 culori.
Pentru lăţimi ale rosturilor 2-7mm, la interior/exterior
(la exterior în zone protejate).
Pt. rosturi mai late (până la 15 mm) întrebaţi-ne; produsul
poate fi optimizat: COLORIN Breit 5-15 mm.
! excelent raport calitate/preţ, excelentă prelucrabilitate, stabilitate a culorilor.

Colorin Flex CG2
Chit de rostuit flexibil pt. gresie/faianţă. 10 culori.
Pentru lăţimi ale rosturilor de 2-10mm, la interior/
exterior, în condiţii deosebite de solicitare.
! se foloseşte în pachet cu adezivul FLEX, cu efect aquastatic.

ProCol CG2

Chit de rostuit flexibil pt. gresie/faianţă.
Pentru lăţimi ale rosturilor 2-10mm, la interior/
exterior, în condiţii deosebite de solicitare.
! aquastatic, antimucegai, antibacterian.

SilverCol
Chit de rosturi flexibil, pentru gresie/faianță, piatră naturală și
plăci pe bază de ciment, mozaic de sticlă. Pentru lățimi ale
rosturilor de 2 - 15 mm, la interior/exterior, în condiții deosebite
de solicitare. Adecvat pentru piscine, terase și balcoane, încălzire
în pardoseală și în perete.
! antimucegai (acțiune ”BIO BLOCK”), hidrofob (”DROP EFECT” /
efecte de perlă) și antibacterian datorită conținutului de ioni de
argint; rezistență mare la abraziune..
.

Silicon sanitar

Material pentru etanşarea flexibilă a rosturilor, muchiilor,
colţurilor şi a racordurilor. Potrivit pentru umplerea rosturilor
dintre plăcile ceramice arse (gresie, faianţă), respectiv pentru
umplerea golurilor dintre produsele sanitare. Se poate utilizar la
interior şi exterior.

Silicon universal

Siliconul universal este un material flexibil pentru umplere. Poate fi
utilizat pentru etanşarea golurilor dintre ferestre/uşi şi perete,
pentru fixarea şi lipirea metalelor neferoase şi a oglinzilor, respectiv
pentru etanşarea îmbinărilor. Este un material flexibil de umplere
potrivit pentru utilizare interioară şi exterioară.

Silicon de faţadă şi piatră

Material de etanşare flexibil pentru umplerea rosturilor faţadelor
vopsite sau tencuite, respectiv pentru rostuirea pietrelor naturale pe
suprafeţe tencuite; nu se decolorează. Este ideal pentru umplerea
rosturilor, muchiilor, colţurilor şi racordurilor.

AQUASTOP FLEX M

mortar hidroizolant flexibil
la interior și exterior
(la exterior în condiții protejate)

• flexibil
• rezistent la apă
• conține fibre
• circulabil după 4h
• ușor de prelucrat
• pentru hidroizolarea pivnițelor, băilor și dușurilor

Recomandări pentru proiectarea hidroizolaţiei interioare
Hidroizolare în cazul montării vanei de baie

Hidroizolare în cazul montării duşului

Hidroizolare în cazul montării pisoarului

Hidroizolare în cazul montării chiuvetei

Hidroizolare în cazul montării cabinei de duş

Hidroizolare în cazul montării WC-ului/bideului

www.lb-knauf.ro

Tel.: 0269 206017
Fax: 0269 206016

www.lb-knauf.ro
office@ lb-knauf.ro
ediția 01 - 2015

RO-Sibiu 550073
Str. Cristian, nr. 38

Produsele le găsiţi la partenerii noştri comerciali.
Informaţii despre reţeaua comercială: www.lb-knauf.ro

