
Chusteczki nasączone 
alkoholemTaśma HydroHalt nie zawiera butylu, zatem nie zachodzi 

reakcja uszczelniacz/butyl i nie ma konieczności zastosowania 
materiału izolującego uszczelniacz do taśmy butylowej w celu 
zapobiegnięcia takiej reakcji. 
       
Samoprzylepne taśmy butylowe stosuje się podczas montażu 
brodzika prysznicowego lub wanny. System HydroHALT można 
zastosować:

System HydroHALT można zastosować w brodzikach wpuszc-
zonych w posadzkę na wysokości 6 mm. Przy taśmach samopr-
zylepnych ścianki boczne brodzika muszą być przynajmniej 
wysokości paska klejącego.

System HydroHALT jest kompatybilny z systemami izolacyjnymi 
typu płynnego i maty polarowej. Stopień związania samopr-
zylepnych taśm butylowych z membraną EPDM nie jest 
odpowiedni do takich materiałów.

System HydroHALT umożliwia całkowite pokrycie kątów 
ściennych 90°. Taśmy samoprzylepne zastosowane w 
zaokrąglonych bocznych kątach ściennych brodzików pryszni-
cowych i wanien nie pokrywają odpowiednio przyległych kątów 
ściennych, pozostawiając problematyczną pustą przestrzeń.

HydroHALT umożliwia uszczelnienie spoin listwa/ściana o różnej 
szerokości (przy użyciu produktu Sealux-N). Odwijanie taśm 
butylowych w celu pokrycia luk w spoinach listwa/ściana o 
różnej szerokości może powodować odchylanie się płytek.

Po zamontowaniu systemu HydroHALT odkryta górna część 
uszczelniacza Sealux-N odpycha wodę od ścian. Taśma 
butylowa może tworzyć obrzeżne zbiorniki pod płytkami, 
działając szkodliwie na aktywność powierzchniową ścian kabiny 
prysznicowej.

System uszczelniający HydroHALT wspiera stosowanie 
zalecanych procedur uszczelniania spoin poprzez użycie 
uszczelniacza Sealux-N ze sznurem dylatacyjnym w celu 
elastycznego uszczelnienia spoin listwa/ściana.

Instrukcja montażu
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Sealux-N

W zestawie nr 2 sznur dylata-
cyjny jest owinięty taśmą 

HydroHALT.

W skład zestawu wchodzi również: 
Chusteczki nasączone alkoholem
Taśma
Instrukcja montażu
Szpatułka do nakładania uszczelniacza

Wszystkie zestawy obejmują taśmę o długości 2-4 m.

Taśma HydroHALT i sznur 
dylatacyjny są dostępne w 

formie rolki
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Zestaw nr 1 i zestaw nr 2 
różnią się tylko tym, że ten 
pierwszy zawiera uszczelni-

acz Sealux-N
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podczas montażu nowego brodzika prysznicowego lub wanny 
nad brodzikami i wannami za pomocą taśmy
w istniejącej spoinie listwa/ściana
nad istniejącą spoiną listwa/ściana

HydroHALT
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Łatwy montaż 
Instalacje nowe i już istniejące 

Brodziki standardowe, wpuszczane w 
posadzkę i stojące 

Wysoka elastyczność i trwałość
Idealne do systemów izolacyjnychwww.hydrohalt.com

Formaty produktu

Taśma

Szpatułka do 
nakładania 

uszczelniaczaSznur dylatacyjny

Taśma HydroHALT

Zestaw nr 1

Zestaw nr 2

Rolki

Zalety taśmy HydroHALT dające jej 
przewagę nad samoprzylepnymi 

taśmami butylowymi 
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www.hydrohalt.com

Taśmy uszczelniające w 
standardzie Sealux do 
użytku w brodzikach 

prysznicowych i wannach
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Montaż przy NOWYM brodziku prysznicowym lub wannie

1a 1b 1c
1a) Przyczep taśmę HydroHALT do ściany 75 mm nad listwą
1b) Przymocuj sznur dylatacyjny do ścianki brodzika prysznicowego lub 
wanny
1c) Zamontuj brodzik lub wannę i uszczelnij za pomocą produktu 
Sealux-N

Montaż nad brodzikami i wannami z LISTWAMI

2a) Oderwij taśmę pod linią perforacji
2b) Nałóż uszczelniacz Sealux-N na górną krawędź wewnętrzną 
stykającą się ze ścianą
2c) Przyczep taśmę do ściany, tworząc uszczelnienie z listwą

2a 2b 2c

Montaż NAD istniejącą spoiną listwa/ściana

4a) Oderwij taśmę pod linią perforacji
4b) Przyklej taśmę HydroHALT do ściany 82 mm nad listwą
4c) Pokryj spoinę uszczelnienia uszczelniaczem Sealux-N

4a 4b 4c

Dlaczego HydroHALT i dlaczego teraz? 
Przed wypuszczeniem na rynek systemu HydroHALT ewolucja 
produktu w obszarze taśm uszczelniających skupiała się na 
stosowaniu taśm butylowych o wysokiej przyczepności do 
przyklejania pasków taśmy na ściankach bocznych brodzika 
prysznicowego i wanny przed ich przymocowaniem do ściany.

Dla firmy Sealux wymienione tu problemy z działaniem samoprzylep-
nych taśm butylowych nierozerwalnie wiązały się z wadliwą 
konstrukcją produktu. Tych problemów z działaniem nie dało się 
rozwiązać bez zmiany paradygmatu w zakresie taśm 
uszczelniających. 

Skutkiem tego firma Sealux zrezygnowała z zastosowania taśmy 
butylowej i powiązanej metody montażu samoprzylepnego na rzecz 
bardziej innowacyjnego produktu o lepszym składzie materiałowym, 
oferującego większą wszechstronność montażu i większą wydajność.

HydroHALT to zarejestrowany znak towarowy zgłoszony do opatentowania. Zastrzegamy 
sobie prawo do dodawania, wycofywania lub modyfikowania zakresu bez powiadomienia. 
Odpowiedzialność za jakość produktu jest ograniczona do jego wymiany na nowy.

Montaż W istniejącej spoinie listwa/ściana

3a) Przyklej taśmę HydroHALT do ściany 75 mm nad listwą
3b) Włóż sznur dylatacyjny do istniejącej spoiny
3c) Uszczelnij spoinę za pomocą uszczelniacza Sealux-N

3a 3b 3c

Sealux Ltd. Nr tel. (UK): 0870 8760121 Nr fax: 0870 8760119 Nr tel. 
(Irlandia): 01 298 9121 Nr fax: 01 298 9119 Strona www: 
www.hydrohalt.com Adres e-mail: info@sealux.com

Opcja 1

Opcja 2

Opcja 4

Strona chropowata do 
silnego zamocowania klejami 
do płytek/uszczelniaczami i 

materiałami izolującymi

Pasek klejący do 
pierwszego przyklejenia 

taśmy do ściany

Perforowana linia odrywania 
umożliwia montaż nad listwami i 
przy brodzikach wpuszczonych 
w posadzkę na wysokości 6 mm

Powierzchnia taśmy 
przystosowana do silnego 
zamocowania uszczelniac-

zem Sealux-N
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Opcja 3

brodziki i wanny 
standardowe

brodziki i wanny z
użyciem taśmy

brodziki i wanny
niskoprofilowe

wszystkie instalacje 
brodzików i wanien 

standardowych


