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Widocryl-Detail  on balkonite ja terasside dekoratiivne hüdroisoleeriv vedelplastist materjal. Saab 
kasutada ka koos klaaskiudfliisiga liidete tihendamiseks. Nakkub paljude materjalidega: alumiinium, 
vask, teras, tsink, betoon, müüritis, keraamilised plaadid. Saab kasutada rõdu-, keldri-, 
terassipõranada, basseinide ja purskkaevude ja samuti katusekivide katmiseks. Toode on püsiv 
paljude kemikaalide suhtes, ilmastikukindel, UV-kindel, vee-, soola ja õlikindel, homogeenne ja 
difuusne.  
Võib kasutada iseseisva hüdroisolatsioonina (mittedekoratiivse tingimuse puhul) või koos 
tasanduskihi Widocryl SV ja dekoratiivkihi Widocryl Topsiegel SV (kui tingimuseks on dekoratiivsus) 
 
Sideaine: Metakrülaatvaik vedelplast  

Tihedus:  Ca 1,4 g/cm3 

Värvus: Hall, eritoonide võimalus 

Valguskindlus:  Väga hea 

Ilmastikukindlus/nake/el

astsus/löögikindlus: 
Vastavalt DIN normidele 

Pakendus: 13,3 kg 

Hoidmine: Kinnises nõus kuni 24 kuud. Avatud nõud hoolikalt sulgeda ja kiirelt 
tarvitada. 

Pealekandmine: Võõpamine, pritsimine 

Töötlemis-temperatuur Mitte alla - 5 C°.. + 30 C° (õhk ja pind) 

Kulu(kihi kohta): Ca 1,5 kg/m2 

Kuivamisaeg (20°C/65 

% rel.õhuniiskus) 0,5  tunni pärast vihmakuiv, 1 tunni pärast käidav. 

Lahjendamine: Põhiliselt töödelda lahjendamata, lahustiks nitrolahusti  

Tööriista puhastus: Koheselt peale kasutust nitrolahustiga 

Eriettevaatus-nõuded: Vältida laste kätte sattumist.Hoida eemal toiduainetest, 
jookidest.Hoida ainult originaalnõus. Mitte lasta kanalisatsiooni. 
Aerosoole mitte sisse hingata. Pritsiga töötamisel kaitsta 
hingamiselundeid. Hoiduda nahaga kokkupuutest. Ebapiisava 
õhutuse korral kasutada hingamisteede kaitsevahendeid.  

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 %.Kruntida pole vajalik. Aluspinnast kerkiva niiskuse puhul kasutada krunti  Widopox-
Grundierung. Vanad vedelplatpinnad kruntida vahendiga Widocryl-Haftgrund (peale puistada kuiva 
kvartsliiva).  Probleempindade puhul konsulteerida krundi valikuks Tarmatrade-ga. 
Süsteem kantakse pinnale 2  töökäiguga: 
1. Liidete tegemine klaaskiudfliisiga  Polyestergitterflies G 165 ning Widocryl-Detail ga 
2. Põhikihina hüdroisolatsiooni tegemine materjaliga Widocryl-Detail  + kuiv liiv   koos 

klaaskiudkangaga Gittergewebe  G 120 .  
 
 
Widocryl-Detail  on 2-komponentne (akrüülvaik ja kõvendi). Kõvendi lisamimiskogus sõltub 
temperatuurist (vt. Tabelit, on ka pange peal) 
 
Kõvendi doseerkogus 1 L Widocryl-Detail  kohta: 
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Temperatuur -5 C  100 ml kõvendit 
Temperatuur kuni + 5 C 75 ml 
Temperatuur kuni + 15 C 50ml 
Temperatuur kuni +25 C 25 ml 
Temperatuur kuni +30 C 15 ml 
 
 
Enne kõvendi lisamist tuleb vaiku intensiivselt segada, et moodustuks homogeenne mass.  
• Liidete tegemiseks kulub ca 3 kg/m2 Widocryl-Detail (koos kõvendiga). Kõvendi segatakse 

põhikomponenti. Fliisi ribad kastetakse segusse või rullitakse mõlemalt poolt ning kantakse 
kummikinnastes pinnale rullitud segusse.  Rullitakse uuesti üle.  

• Pinna hüdroioleerimiseks kulub 2,5 kg Widocryl-Detail (koos kõvendiga) ning 1,5 kg kuiva 
kvartsliiva (0,1-0,3 mm) 1 m2 kohta.  Kõvendi segatakse põhikomponenti.  

• Widocryl-Detail pinnakihti on soovitav armeerida klaaskiudvõrguga kui aluspind on ebastabiilne. 
Stabiilse aluspinna puhul (betoon) pole vajadust armeerida.  

• Kuivamisaeg ca 30 min 
• KLaaskiudkanga faktuur ja üleminekud võivad jääda näha ning need ei kujuta endast tehnilist 

probleemi. 
• Widocryl-Detail kate on püsiv ilmastiku, UV ja mehhaanilise koormuse suhtes. 
 
 
 


