
TEHNILINE INFOLEHT  

WIDOCRYL- SV  

30/06/15 

 

 

 

1

TT-trade  OÜ, Tallinn  Tel +372-6559147 info@tarmatrade.ee  
 

Widocryl-SV on ainult professionaalide poolt pealekantav  rõdude, lodzade ja terasside dekoratiivne 
hüdroisoleeriv vedelplastist materjalide komplekssüsteem, mis koosneb krunditud pinnale kantud 
hüdroisolatsioonikihist WIDOCRYL-Detail, tasandusmördist WIDOCRYL-SV ja dekoratiivsest kattekihist 
WIDOCRYL-Topsiegel SV. Hüdroisolatsioonikihis kasutatakse liidetes polüestervliisi G165 ja lauspinnale 
klaaskiudvõrku.  
Kogu süsteemi kihipaksus on ca 4-5 mm.  
Süsteemi omadused: 

• kiire vihmakindlus (15 min) 
• töötlustingimused -5 C..+30 C 
• käidav ja mehhaaniliselt koormatav 
• armeeritud klaaskiudkangaga 
• UV-kindel ja ilmastikukindel 
• Vananemiskindel 
• RAL 7040 (RAL 1014,1015,7035,1001,3009,7032) 

• Homogeenne ja praguseid sildav 
Nakkub paljude materjalidega: alumiinium, vask, teras, tsink, betoon, müüritis, keraamilised plaadid.  
 
Dekoratiivse kujunduseks järgmised võimalused: 

• pealiskihti sissepuistatud helbed (soovi korral lisa lakikiht WIDOCRYL-Versiegelung PM) 
• pealiskihti sissepuistatud graniitpuiste + lakikiht WIDOCRYL-Versiegelung PM 

 
Pakendused: 

1. WIDOCRYL-Haftgrund PM – 5,3 kg 
2. WIDOCRYL-Detail – 13,3 kg 
3. WIDOCRYL-SV – 10,3 kg 
4. WIDOCRYL-Puder SV – 25 kg 
5. WIDOCRYL-Versiegelung PM – 10,3 kg 

Kasutamine: 

Aluspind peab olema tolmuvaba, kuiv, õli- ja rasvavaba. Lahtised osad,samuti vanad värvkatted eemaldada. 
Siledad pinnad (metall, klaas, keraamika tuleb karestada. Betooni niiskus ei tohi ületada 6 %. Kruntimise 
vajalikkus vt vastavast tabelist, vajadusel konsulteerida Tarmatrade spetsialistidega. Tavakrundiks sobib 
WIDOCRYL-Haftgrund PM, aluspinnast kerkiva niiskuse puhul kasutada krunti  WIDOPOX-Grundierung või 
MICROSEALER. Värskesse krunti puistad koheselt kuiva kvartsliiva 0,3-0,8, mille ülejääk peale krundi 
kuivamist ära pühitakse 
 
Süsteem kantakse pinnale kolme-nelja töökäiguga: 
1. Põhikihina hüdroisolatsiooni tegemine WIDOCRYL-Detail  koos klaaskiudkangaga, mis fikseeritakse 
aluspinnale. Väga krobelise pinna puhul vajalik eelnev pahteldus.  
2. Tasanduskihi WIDOCRYL SV  pealekandmine. 
3. Dekoratiivkihi WIDOCRYLTopsiegel SV pealekandmine. 
3. Lisaetapid: lakikiht WIDOCRYL-Versiegelung PM / helbed ilma või koos lakikihiga WIDOCRYL-
Versiegelung PM / graniitpuiste koos lakikihiga WIDOCRYL-Versiegelung PM.  
 

Liited 
Liidetes kasutatakse WIDOCRYL-Detail ja polüestervliisi G165 armeeringuna. Kulu ca 3-4 kg/m2 
 
Materjali ettevalmistus 
WIDOCRYL-Haftgrund PM / WIDOCRYL-Detail/ WIDOCRYLTopsiegel SV/  WIDOCRYL SV  on 2-
komponentne (akrüülvaik ja kõvendi). Kõvendi lisamimiskogus sõltub temperatuurist. Enne kõvendi lisamist 
tuleb vaiku intensiivselt segada, et moodustuks homogeenne mass. 
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Hüdroisolatsioonikiht 
Pinnale asetada klaaskiudvõrk, fikseerida. Valmissegatud WIDOCRYL-Detail (koos kõvendiga) pinnale 
levitada ja perloonrulliga rullida.Kulu ca 1,5-2,0 kg/m2. Kuivamisaeg 15-20 min. Koheselt peale kuivamist 
võib peale kanda järgmise kihi 
 
Tasanduskiht 
Tasanduskihi segu valmistatakse WIDOCRYL-SV ja WIDOCRYL-Puder SV–st. Kõvendi segatakse 
baasmaterjali (WIDOCRYL-SV) ning lõpuks lisatakse täiteaine WIDOCRYL-Puder SV. Kokkusegatud 
materjal pinnale kanda ning hammaslabidaga laiali levitada. Kuivamisaeg 20-30 min. 
 
Dekoratiivkiht 
Dekoratiivkihina kasutatakse WIDOCRYL-Topsiegel SV. Kokkusegatud materjal kantakse pinnale ja 
perloonrulliga rullitakse üle. Värskesse kihti võib puistada helbeid  ilma kattelakita või kattelakiga 
WIDOCRYL-Versiegelung PM. Dekoratiivkihti võib puistada graniitpuistet koos kattelakiga WIDOCRYL-
Versiegelung PM. 
 
 
 


