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Ez a műszaki adatlap tapasztalataink és a technika legújabb állása alapján készült el. A feltételek sokfélesége miatt (különböző alapok, 
objektumok, időjárási feltételek stb.) a leírtaktól a Profibaustoffe Austria GmbH. eltérhet. Önmagában a műszaki adatlap ismerete még nem 
biztosítja a vevőt az anyagfelhasználás szakszerűségéről. 

 

DH (folyékony fólia) Termékkód6040,6041  

                         Állapot 10/2017  

 
Termék: Folyékony szigetelő fólia nedvességre érzékeny alapfelületek leszigeteléséhez. 

 
Alkalmazás: Egykomponensű, beltérben használható folyékony szigetelő fólia, beton, falazat, 

cementesztrich, kalciumszulfát-esztrich és gipszkarton lapok szigeteléséhez, a 
kerámiaburkolat alá. Kiválóan szigetel a fürdőszobai fal-és padlófelületeken, 
tusolóhelységekben és más, nedvességgel terhelt helységekben. 

 
Tulajdonságok: Oldószermentes, szilikonbarát, vízszigetelő (DE nem nyomóvízre), rugalmas. 

 
Műszaki adatok: Összetétel: 

 
Anyagigény: 
Vízáteresztő képesség (150 kPa): 
Repedésáthidalás: 
Tapadószilárdság: 
- közvetlenül felhordás után 
- vízzel való érintkezés után 
- meszes vízzel való érintkezés után 
- klóros vízzel való érintkeés után 
- temperált tárolás után 
Sűrűség: 
Száradási idő (2. réteg): 
Feldolgozási hőmérséklet  
(anyag, levegő, alapfelület): 

műgyanta duszperzió,  ásványi tömegnövelők, 
adalékok 
kb. 1,3 – 1,6 kg/m²  (kétrétegben) 

1,5 bar 
min. 0,75 mm 
 
min. 0,5 N/mm2 

min. 0,5 N/mm2 

min. 0,5 N/mm2 

min. 0,5 N/mm2 

min. 0,5 N/mm2 

kb. 1500 kg/m3 
kb. 18 – 24 óra 
 
≥ + 5° C  ≤ + 30° C 

 
Normák: Európai Norma EN 14891  

 
Feldolgozási 
technika: 
 
 
 

Alapfelület: 
Az alapfelületnek száraznak, szilárdnak, teherbírónak, fagy-és szennyeződésmentesnek 
(por-kosz-olaj-zsír- és máló részektől mentesnek) és a lakk- vagy diszperziós 
fedőrétegeket is el kell távolítani. 
Elválasztó- és szinterezett rétegeket a megfelelő mechanikai intézkedéssel el kell 
távolítani, pl. csiszolással, lekeféléssel, sugárzással, marással. 
Nedvszívó alapfelületet alapozóval előkezelni kell (PROFI Akryl Mélyalapozó). Sima 
felületeken tapadóhíd-réteg felhordása ajánlott  (PROFI Spachtelkontakt).  
 
Munkatechnika: 
PROFI DH – folyékony fóliát a használat előtt alaposan fel kell keverni és fém 
vakolókanállal, hengerrel vagy ecsettel lassan, egyenletesen és telítetten fel kell hordani, 
2 rétegben.  a 2. réteget min. 4, max. 24 óra száradási idő után kell felhordani. 
Repedésre hajlamos területeken (sarok, fugák, fal-és padlótalálkozások, csőátvezetések) 
használjunk hajlaterősítőszalagot (80-150mm). Ezt a frissen felhordott szigetelőfóliába 
kell beágyazni. 

 
Hulladékkezelés: lsd. biztonságtechnikai adatlap(SD) 

 
Minőségbiztosítás: Saját gyártóközi termékellenőrzés. 
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Szállítási forma: 
 
Tárolás: 

vödör  5; 7 és 24 kg 
 
Száraz, hűvös, fagymentes helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban min. 12 hónapig 
eltartható. 

 
Biztonsági adatok: lsd. biztonságtechnikai adatlap(SD)) 
 
 
 


