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3634 

CASCO HYDROSTOP 
 
PIELIETOJUMS 

Vienkomponenta, augsti elastīga, ūdensnecaurlaidīga hidroizolācijas 
membrāna uz dispersijas bāzes, paredzēta grīdai un sienām slapjās un 
mitrās telpās, piemēram, vannas istabās, publiskās dušas telpās, 
virtuvēs utt. 
Var izmantot vertikālām un horizontālām virsmām, uz grīdas apsildes 
sistēmas. 
Nav ieteicams lietot uz virsmām, kas ir pakļautas pastāvīgai ūdens 
iedarbībai, piemēram, baseinos. 
Iekšējās apdares darbiem. 

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĪBAS 
Lietošanai gatava, ātri žūstoša hidroizolācijas membrāna 
ūdensnecaurlaidīgas virsmas veidošanai. 
Izstrādājumam piemīt lieliska sākotnējā adhēzija, neveidojas plaisas. 
Viegli uzklāt uz virsmas ar špakteļlāpstiņu, otu vai veltnīti. 
Augsts sauso vielu saturs – apmēram 75%. 
Viegli lietojams. 
Nožūstot mainās krāsa. 
Izstrādājumu raksturo ilgs kalpošanas laiks. 
Nesatur šķīdinātājus. 
HydroStop ir CASCO mitro un slapjo telpu hidroizolācijas sistēmas 
sastāvdaļa. 
Atbilst EOTA prasībām, izstrādājumam ir sertifikāts ETAG 022, saskaņā 
ar kuru gadījumā, ja tiek ievēroti uzstādīšanas, ekspluatācijas un 
turpmākās uzturēšanas noteikumi, sistēmas pieļaujamais kalpošanas 
laiks ir vismaz 25 gadi. 

 
 
TEHNISKIE DATI 

Bāze Akrila dispersija 
Krāsa Gaišpelēka 
Konsistence Pastveidīga dispersija 
Sausās vielas Apmēram 75% 
Blīvums Apmēram 1,63 kg/m³ 
Šķīdinātājs Ūdens 
pH Apmēram 8,5–9 
Uzliesmošanas temperatūra Nav 
 
 
LIETOŠANA 
Darba temperatūra Ne zemāk par +5 °С 
Patēriņš Apm. 1,13 kg/m² (divas kārtas) vai 0,88 m²/kg 
Žūšanas laiks Starp pirmo un otro kārtu: 3 stundas. Žūstot krāsa no gaišpelēkas 

kļūst par tumšpelēku. 
Gatavība seguma likšanai Pirms flīžu likšanas jāļauj žūt vismaz 5 stundas. 
Darbarīki Ota, veltnītis vai špakteļlāpstiņa 
Iepakojums 1,6 kg, 7 kg, 16 kg, 22 kg 
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Uzglabāšanas laiks Vismaz 1 gads 
Uzglabāšanas nosacījumi Neatvērtā izgatavotājuzņēmuma iepakojumā sausā un vēsā vietā. 
 
  
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 
 
Pamatvirsmas sagatavošana 
Pamatvirsmai jābūt tīrai, līdzenai, bez plaisām, putekļiem, eļļām un citiem netīrumiem. Atlupušās vielas, 
piemēram, putekļi, līmes vai ģipša paliekas, jānoņem ar mehānisko paņēmienu.  Nelīdzenumus, plaisas un 
caurumus ieteicams iepriekš aizpildīt un izlīdzināt, izmantojot Casco HusFix, Casco Renorapid vai Casco 
SuperPlan FA. Apsildāmas grīdas sistēmai ieteicams izmantot Casco ThermoPlan. Uzsūcošas 
pamatvirsmas ieteicams iepriekš apstrādāt ar gruntēšanas līdzekli Casco Primer, kas ir atšķaidīts ar ūdeni 
saskaņā ar lietošanas instrukciju.  
 
Uzklāšana 
Pirms lietošanas izstrādājums rūpīgi jāsamaisa. Lai garantētu drošu hermetizāciju, jāuzklāj divas kārtas 
HydroStop. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas iepriekšējai kārtai jābūt pilnīgi sausai.  
 
Uzklāšana uz sienām 

1. Vispirms ieteicams uzstādīt hermetizējošos stūrus un lenti. Ar otu jāuzklāj hidroizolācijas membrānu 
vietā, kur tiks uzstādīti ārējie un iekšējie strūri. Hermetizējošie stūri Casco WetStop PC (iekšējais) 
un Casco WetStop PC-E (ārējais) jāuzstāda uz svaigas hidroizolācijas membrānas kārtas, akurāti 
un rūpīgi piespiežot. 

2. Hidroizolācijas membrāna jāuzklāj celtniecības plātņu savienojuma vietās. CASCO hermetizējošā 
lente jāuzstāda uz svaigas HydroStop membrānas, akurāti un rūpīgi piespiežot. Jāpārliecinās, ka 
lente ir piesūkusies ar hidroizolācijas masu. 

3. Cauruļu šuvēm ieteicams izmantot caurulēm paredzētās hermetizējošās manšetes Casco WetStop 
MP. Jāizvēlas piemērota manšete atbilstīgi caurules diametram. Attiecīgā manšete WetStop MP 
jāuzstāda uz caurules, iespiežot svaigajā HydroStop kārtā. Casco WetStop MP jāuzstāda uz 
svaigas HydroStop kārtas. 

4. Pēc tam HydroStop jāuzklāj uz visas virsmas, un jāļauj virsmai žūt 3 stundas (līdz krāsa no 
gaišpelēkas mainās uz tumšpelēku). 

5. Jāuzklāj otra kārta, un jāļauj virsmai žūt 3 stundas (līdz krāsa no gaišpelēkas mainās uz 
tumšpelēku). Jāpārliecinās, ka hidroizolācijas kārta ir vienmērīga un bez plaisām. Vajadzības 
gadījumā virsma papildus jāapstrādā. 

 
Uzklāšana uz grīdas 

1. Hidroizolācijas membrāna jāuzklāj uz uzstādītiem hermetizējošiem stūriem Casco WetStop PC un 
Casco WetStop PC-E. 

6. Hidroizolācijas masa jāuzklāj grīdas un sienu savienojuma vietās, kur ir paredzēts likt CASCO 
hermetizējošo lenti. CASCO hermetizējošā lente jāuzstāda uz svaigas HydroStop membrānas, 
akurāti un rūpīgi piespiežot. Jāpārliecinās, ka lente ir piesūkusies ar hidroizolācijas masu. 

2. Trapu hermetizēšanai ieteicams izmantot trapiem paredzēto hermetizējošo manšeti Casco WetStop 
MG.  

3. Pēc tam HydroStop jāuzklāj uz visas virsmas, un jāļauj virsmai žūt 5 stundas (līdz krāsa no 
gaišpelēkas mainās uz tumšpelēku). 

4. Jāuzklāj otra kārta, un jāļauj virsmai žūt 5 stundas (līdz krāsa no gaišpelēkas mainās uz 
tumšpelēku). Jāpārliecinās, ka hidroizolācijas kārta ir vienmērīga un bez plaisām. Vajadzības 
gadījumā virsma papildus jāapstrādā. 

5. Grīdas apsildes sistēmai jāatrodas zem hidroizolācijas membrānas, un darba laikā tai jābūt izslēgtai. 
6. Pirms flīžu likšanas jāļauj žūt vismaz 12 stundas.  
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Tīrīšana 
Darbā ar izstrādājumu ievērot tīrību, strādāt akurāti, nedrīkst pieļaut masas nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja 
masa nokļūst uz ādas, notīrīt pirms tās nožūšanas, nomazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Darbarīkus 
nomazgāt ar ūdeni pirms masas sacietēšanas. Sauso masu var notīrīt ar mehānisko paņēmienu. 
 
 
DROŠĪBAS TEHNIKA 
 
Sargāt no bērniem. Atkarībā no izstrādājuma daudzuma un darba apstākļiem, izmantot nepieciešamos personīgos 
aizsarglīdzekļus. Nelietot iekšķīgi. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai 
marķējumu. Papildinformāciju par izstrādājumu sk. drošības datu lapā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mūsu informācijas sagatavošanas pamatā ir laboratorijā veikti izmēģinājumi un praktiskā pieredze, tāpēc to var vērtēt kā 
ieteikumus, izraugoties produkciju un darba metodi. Tā kā lietotāju darba apstākļi neatrodas mūsu kontroles sfērā, nevaram 
uzņemties atbildību par rezultātiem. Mūsu atbildība attiecas tikai uz miesas bojājumiem un īpašuma bojāšanu, ko patiešām ir 
izraisījuši kādu mūsu ražoto izstrādājumu trūkumi un defekti. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Ražotājs patur 
tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma. 


