
 
FIŞĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Premium AquaBrake 
 

PENOSIL Premium AquaBrake – mastic elastic pentru 

impermeabilizare. Este un compus acrilic elastic, utilizat la 

impermeabilizarea substratului podelelor şi pereţilor din 

camerele umede.  Aplicat pe o suprafaţă tare formează un 

strat impermeabil, care acoperă fisurile atunci când se usucă. 

De asemenea poate fi folosit pentru izolarea elementelor 

structurale complicate, ca interiorul şi extremităţile ţevilor. 

Stratul de acoperire poate fi consolidat prin instalarea unei plase izolante în stratul de mastic, 

cât timp acesta este înca în stare lichidă. Are aderenţă excelentă pe substraturi diferite. Plăcile 

pot fi instalate pe stratul de mastic. Produsul este uşor de instalat, ecologic şi nu prezintă 

riscuri pentru muncitori. 

 

Domenii de utilizare 
Hidroizolaţii sub plăcile din băi, cabine de duş, saune şi alte unităţi sanitare. 

 

Condiţii de utilizare 
Condiţii de lucru: temperatura aerului peste +5°C şi umiditatea relativă sub 80%. 

 

Instrucţiuni de folosire 
Îndepărtaţi praful şi grăsimea de pe substrat. Se recomandă ca suprafeţele din beton şi ipsos 

să fie grunduite cu Standard AquaBrake diluat cu apă. Produsul se va aplica numai pe 

suprafeţe uscate. 

Aplicare: Produsul se va aplica utilizând o pensulă, o perie sau o rolă, aplicând două straturi, 

al doilea fiind pe diagonala primului strat. Plasa izolantă se va instala în primul strat de 

Standard AquaBrake şi se va apăsa cu putere pe suprafaţă. Timpul de uscare a primului strat 

este de 8-16 ore, în funcţie de temperatura camerei şi umiditatea relativă. După ce masticul   

s-a uscat se poate începe aplicarea celui de-al doilea strat sau instalarea plăcilor. A nu se lucra 

la temperaturi sub +5°C şi umiditate relativă peste 80%. A se feri de îngheţ. 

Acoperire: max 1.0 l/m
2
 (acoperind în două straturi) 

 

Curăţare 
Curăţaţi mâinile şi uneltele imediat cu apă călduţă şi săpun. Produsul uscat poate fi îndepărtat 

numai mecanic. 



 
Date tehnice 
 

Caracteristici Unitate Valoare 

Termen de valabilitate Luni 36 

Uscarea suprafeţei Ore 8-16 

Densitate g/cm
3 

1.45 

pH  8-9 

Solvent  apa 

Temperatura de lucru (minim) ⁰C +5 

Congelare  produsul îngheaţă 

                             

Culoare 
Roşu închis 

 

Ambalaj 
Recipienţi de plastic de 3L sau 10L 

 

Condiții de depozitare 
Poate fi depozitat timp de 36 de luni, în amabalajul original, închis, la temperaturi între +5°C 

și +30°C. Evitaţi temperaturile joase!  

 

Măsuri de siguranţă 
A se evita contactul cu pielea. Se vor purta mânuşi adecvate de protecţie. Reziduurile 

produselor se vor manipula conform legislaţiei locale. Recipientele goale, curate se vor livra 

la punctele de colectare a ambalajelor. Nu se vor goli în canalele de scurgere. 


