
Șervețele cu alcool
HydroHALT nu are adeziv pe bază de butil, deci nu există 
posibilitatea unei reacții între etanșator și butil și prin urmare nu 
este necesară aplicarea unui material izolant peste adezivul pe 
bază de butil pentre prevenirea unor astfel de reacții. 
       
Benzile adezive butilice trebuie instalate în timpul montării cădiței 
de duș sau căzii. HydroHALT poate fi instalat:

HydroHALT poate fi instalat și cu cădițe cu margine laterală de 
numai 6 mm. Pentru aplicarea benzilor cu adeziv este nevoie ca 
marginea laterală a cădiței să fie cel puțin la fel de înaltă ca 
porțiunea cu strat de adeziv.

HydroHALT este compatibil cu sistemele hidroizolante cu 
membrană lichidă sau cu membrană cu țesut de polipropilenă. 
Benzile adezive butilice cu plinte din EPDM nu se lipesc bine pe 
aceste materiale.

HydroHALT ajunge în proporție de 100% în colțurile de 90° ale 
pereților. Benzile adezive lipite pe marginea rotunjită a cădițelor 
de duș sau căzilor nu ajung până în colțul peretelui lăsând colțul 
gol. 

HydroHALT permite etanșeizarea îmbinărilor dintre marginea 
cădiței și perete care au deviații de lățime (cu utilizarea 
Sealux-N). Benzile adezive butilice îndoite pentru a acoperi 
golurile create de deviația dintre marginea cădiței și pereți pot 
deforma gresia.

După instalarea HydroHALT, fața expusă din partea superioară a 
Sealux-N respinge apa. Benzile adezive butilice pot crea 
perimetre de acumulare a apei sub gresie, având ca rezultat 
acțiuni capilare dăunătoare la nivelul pereților. 

Sistemul de etanșeizare HydroHALT promovează cele mai bune 
practici de etanșeizare prin utilizarea izolantului Sealux-N 
împreună cu un cordon etanșeizant pentru etanșeizarea flexibilă 
a îmbinărilor cu expansiune.

Instrucțiuni 
de instalare
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Sealux-N

În trusa tip 2 cordonul 
etanșeizant este înfășurat în 

jurul benzii HydroHALT

Trusa mai conține: 
Șervețele cu alcool
Bandă adezivă de transfer
Spatulă pentru etanșator 
Instrucțiuni de instalare

Toate trusele conțin o bandă cu lungimea între 2 și 4 metri.

Banda HydroHALT și 
cordonul etanșezant sunt 
livrate sub formă de role
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Singura diferență dintre 
Trusa tip 1 și Trusa tip 2 

este că Trusa tip 1 conține 
și Sealux-N
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în timpul montării cădiței de duș sau căzii noi 
peste cădițe de duș sau căzi cu plintă
într-o îmbinare existentă
peste o îmbinare existentă
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Ușor de instalat  
Instalații noi și existente 

Căzi și cădițe normale, cu plintă mică sau cu 
plintă înaltă 

Flexibile și durabile
Perfecte împreună cu sisteme hidroizolantewww.hydrohalt.com

Produsul este comercializat în mai multe formule

Bandă adezivă 
de transfer

Spatulă pentru 
etanșator

Cordon etanșeizant

Banda HydroHALT

Trusa tip 1

Trusa tip 2

Role

Avantajele HydroHALT comparativ cu 
benzile adezive butilice
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Standardul Sealux în plinte 
etanșeizante pentru cădițe 

și căzi de duș
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Instalare cu cădițe de duș și căzi NOI

1a 1b 1c
1a) Lipiți HydroHALT pe perete la 75 mm deasupra marginii
1b) Lipiți cordonul etanșeizant pe marginea laterală a cădiței de duș 
sau căzii
1c) Instalați cădița de duș sau cada și etanșeizați îmbinarea cu 
Sealux-N

Instalare pe cădițe de duș sau căzi cu PLINTĂ

2a) Rupeți porțiunea de bandă de sub linia perforată
2b) Aplicați Sealux-N pe partea interioară a plintei la nivel cu peretele 
2c) Lipiți banda pe perete formând un profil de etanșeizare cu plinta

2a 2b 2c

Instalare PESTE o îmbinare existentă

4a) Rupeți porțiunea de bandă de sub linia perforată
4b) Lipiți HydroHALT pe perete la 82 mm deasupra marginii
4c) Etanșeizați îmbinarea cu Sealux-N

4a 4b 4c

De HydroHALT și de ce acum?  

Înainte de lansarea HydroHALT pentru plintele de etanșare se 
utilizau adezivi butilici pentru lipirea unor benzi pe cădițele de 
duș sau căzi înainte ca acestea să fie montate. 

Pentru Sealux, problemele de performanță ale benzii adezive butilice 
detaliate pe verso erau cauzate de felul în care a fost gândit produ-
sul. Aceste probleme de performanță nu puteau fi rezolvate fără o 
schimbare paradigmatică a conceptului plintelor de etanșeizare. 

În consecință, Sealux a renunțat la benzile adezive butilice și la 
metoda de instalare prin lipire în favoarea unei abordări inovatoare 
care folosește materiale de calitate superioară, oferă o ușurință mai 
mare la instalare și o performanță crescută a produsului.

HydroHALT este în curs de brevetare și marcă comercială înregistrată. Ne rezervăm dreptul 
de a adăuga, retrage sau modifica gama de produse fără preaviz.  Răspunderea civilă este 
limitată la înlocuirea produsului.

Instalare ÎNTR-O îmbinare existentă

3a) Lipiți HydroHALT pe perete la 75 mm deasupra marginii
3b) Apăsați cordonul etanșeizant în îmbinare
3c) Etanșeizați îmbinarea cu 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

Opțiunea 1

Opțiunea 2

Opțiunea 4

Margini cu țesut de 
polipropilenă pentru 

aderență crescută cu adezivii 
gresiei/produsului de 

etanșeizare și materialelor 
hidroizolante

Un strat de adeziv pentru 
fixarea în primă instanță a 

benzii pe perete

Linia perforată pentru rupere 
permite instalarea benzilor pe 
marginile cădițelor de duș sau 

căzilor cu înălțimi de numai 6 mm

Suprafața benzii este 
adaptată pentru aderență 

maximă cu Sealux-N
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Opțiunea 3

cădițe de duș și
căzi standard

cădițe de duș și
căzi cu plintă

cădițe de duș și căzi
cu plintă mică

toate cădițele de
duș și căzile


