
Alcoholdoekjes
HydroHALT bevat geen butyl kleefmiddel, er is geen potentiële 
reactie op een afdichtmiddel/butyl en het is niet vereist 
afdichtingsisolerend materiaal aan te brengen over het butyl 
kleefmiddel teneinde dergelijke reactie te voorkomen.

Zelfklevende butylstrips worden aangebracht tijdens de installatie 
van een douchebak of bad. HydroHALT kan aangebracht worden: 
         tijdens de installatie van een nieuwe douchebak of bad
         over douchebakken en baden met opstanden
         in een bestaande rand-/wandvoeg
         over een bestaande rand-/wandvoeg

HydroHALT kan geïnstalleerd worden met slimline douchebak-
ken die slechts 6mm diep zijn. Bij zelfklevende opstaande strips 
dienen de zijwanden van de douchebak ten minste even hoog te 
zijn als het lijmbed.

HydroHALT is compatibel met vloeibare en vliesmatafdichtsyste-
men. Zelfklevende butylstrips met EPDM-opstanden vormen 
geen goede hechting met dergelijke materialen.

HydroHALT is 100% uitrekbaar in 90° wandhoeken. Zelfklev-
ende strips, aangebracht over de afgeronde zijwandhoeken van 
douchebakken en baden zijn niet makkelijk uitrekbaar in de 
aanliggende wandhoeken, waardoor problematische 
strip/wandhoekholtes ontstaan.

Met HydroHALT is het mogelijk rand-/
wandvoegen met verschillende breedtes af te dichten (met 
gebruik van Sealux-N). Butylstrips die teruggevouwen zijn om 
afwijkende rand-/wandvoegen te overbruggen, kunnen leiden tot 
afbuiging van tegels.

Na de installatie van HydroHALT, drijft de blootgestelde bovenzi-
jde van Sealux-N het water weg van de wanden. Butylstrips 
kunnen rond de omtrek waterophopingen onder tegels creëren, 
wat kan leiden tot een opwaartse capillaire werking met 
schadelijke gevolgen voor douchewanden.

Het HydroHALT-afdichtingssysteem maakt deel uit van de 'best 
practice' voegdichtingsprocedures, door gebruik van Sealux-N 
met een steunkoord, teneinde uitzettingsvoegen in doucheran-
den en -wanden op een flexibele wijze af te dichten.

Installatievoorschriften
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In kit type 2 is de steunkoord rond 
de HydroHALT-strip gewikkeld.

De kit omvat tevens:
Alcoholdoekjes
Afstrijkspatel
Installatievoorschriften
Zelfklevende transfertape

Alle kits bevatten striplengtes tussen 2/4 meters.

De HydroHALT-strip en 
steunkoord zijn 
verkrijgbaar op 

commerciële rollen
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Het enige verschil tussen 
Kit Type 1 en Kit Type 2 is 
dat Sealux-N meegeleverd 

wordt met Kit Type 1
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Gemakkelijk te installeren
Nieuwe & bestaande installaties

Standaard, slimline douchebakken & 
douchebakken met opstanden

Zeer flexibel en duurzaam
Perfect met waterdichtingssystemenwww.hydrohalt.com

Productformaten

Zelfklevende
transfertape

Afstrijkspatel
Steunkoord

HydroHALT-strip

Kit Type 1

Kit Type 2

Commerciële rollen

De voordelen van HydroHALT ten 
opzichte van zelfklevende butylstrips
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De Sealux-norm in 
opstandafdichtingen  voor 

douchebakken & baden
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Installatie met een NIEUWE douchebak of bad

1a 1b 1c
1a) Hecht HydroHALT op de wand 75mm over de rand
1b) Hecht de steunkoord op de zijwand van de douchebak of het bad
1c) Installeer de douchebak of het bad en dicht de voeg af met 
Sealux-N

Installatie over douchebakken & baden met OPSTANDEN

2a) Scheur het stripdeel dat zich onder de perforatielijn bevindt af
2b) Breng Sealux-N aan op het binnenzijde de opstand, gelijk met 
het muurvlak
2c) Hecht de strip aan de wand, zodat een afdichting met de 
opstand gevormd wordt

2a 2b 2c

Installatie OVER een bestaande rand-/wandvoeg

4a) Scheur het stripdeel dat zich onder de perforatielijn bevindt af
4b) Hecht HydroHALT op de wand 82mm over de rand
4c) Vul de afdichtvoeg met Sealux-N

4a 4b 4c

Waarom HydroHALT & waarom nu?
Vóór de introductie van HydroHALT volgde de productevolutie op 
het gebied van opstandafdichtingen het pad van butyl kleefmid-
delen met grote kleefkracht om opstaande strips op de zijwanden 
van douchebakken en baden te kleven, vooraleer deze tegen de 
wanden te installeren.

Volgens Sealux zijn de bovengenoemde performantieproblemen van 
zelfklevende butylstrips onlosmakelijk verbonden met een produc-
tontwerp dat inherent gebrekkig is. Deze performantieproblemen 
konden niet opgelost worden zonder een paradigmashift in het 
ontwerp van opstandafdichtingen. 

Daarom schoof Sealux het gebruik van butyl kleefmiddelen, en de 
bijhorende installatiemethodes, terzijde voor een innovatieve aanpak 
met een superieure materiële samenstelling, die een grotere 
versatiliteit in installatie en een verhoogde productperformantie biedt.

HydroHALT is een geregistreerd handelsmerk, waarvoor een octrooi werd aangevraagd. Wij 
behouden ons het recht voor om de productreeks aan te vullen, te beperken of te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving. Productaansprakelijkheid is beperkt tot productvervanging.

Installatie IN een bestaande rand-/wandvoeg

3a) Hecht HydroHALT op de wand 75mm over de rand
3b) Druk de steunkoord in de bestaande voeg
3c) Dicht de voeg af met Sealux-N

3a 3b 3c
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Optie 1

Optie 2

Optie 4

Gevliesde zijden voor een 
sterke hechting met 

tegel/-afdichtingskleefmid-
delen en afdichtsystemen

Een lijmbed voor een eerste 
bevestiging van de strip op 

de wand

Door de geperforeerde scheurlijn 
kan HydroHALT geïnstalleerd 
worden over randen en met 
slimline douchebakken die 

slechts 6mm diep zijn

Het oppervlak van de strip 
is speciaal bewerkt voor 
een onwrikbare hechting 

met Sealux-N
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Optie 3

standaard douchebakken
& baden

douchebakken &
 baden met opstanden

douchebakken met 
laag profiel

alle installaties van 
douchebakken & baden


