
AlcoholdoekjesHydroHALT bevat geen butyl kleefmiddel. Er kan geen reactie 
optreden tussen het afdichtingsmiddel en het butyl, dus er hoeft 
geen isolatiemateriaal over het butyl kleefmiddel te worden aange-
bracht om een reactie met het afdichtingsmiddel te voorkomen. 

Zelfklevende butyl stroken worden geplaatst tijdens installatie van 
douchebak of bad. HydroHALT kan worden geïnstalleerd:

HydroHALT kan worden geïnstalleerd met slimline bakken, met 
een hoogte vanaf 6 mm. Indien u zelfklevende opstaande 
stroken wilt gebruiken, moeten de zijwanden van de douchebak 
zich ten minste op de hoogte van de plaklaag bevinden.

HydroHALT is compatibel met vloeibare waterdichtingssystemen 
en waterdichtingssystemen met fleecemat. Zelfklevende butyl 
stroken met opstaande rand van EPDM (Ethyleen Propyleen 
Dieen Monomeer) hechten niet goed aan die materialen.

HydroHALT bereikt wandhoeken van 90° volledig. Zelfklevende 
stroken die worden gehecht langs de afgeronde zijwandhoeken 
van bakken en baden, bereiken niet gemakkelijk de aangren-
zende wandhoeken. Hierdoor ontstaan problematische leemtes 
in de hoeken van strook/wand.

Door HydroHALT worden richel/wandnaden die in breedte 
verschillen afgedicht (met behulp van Sealux-N). Butyl stroken 
die zijn omgevouwen zodat ze afwijkende kieren in de 
richel/wandnaad overlappen, kunnen vervormde tegels 
veroorzaken.

Na de installatie van HydroHALT, wordt het water tegen de 
bovenzijde van Sealux-N van de wanden geketst. Butyl stroken 
kunnen waterplassen veroorzaken aan de onderzijde rond de 
tegels. Dit leidt tot schadelijke capillaire werking tussen douche-
wanden.

Het HydroHALT-afdichtingssysteem stimuleert 'beste praktijken' 
op het gebied van naadafdichtingstechnieken. Met behulp van 
Sealux-N en een schuimsnoer worden op flexibele wijze 
richel/wandwerkingsnaden afgedicht.

Installatiehandleiding
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Sealux-N

Kit beschikt daarnaast over:
Alcoholdoekjes
Spatel afdichtingsmiddel
Zelfklevende transferband 
Installatiehandleiding

Alle kits worden geleverd met strooklengtes tussen 2/4 meter.

De HydroHALT strook en 
schuimsnoer zijn verkrijg-

baar in fabrieksrolfor-
maten.
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Kit Type 1 en Kit Type 2 
verschillen alleen in dat Kit 
Type 1 wordt geleverd met 

Sealux-N
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tijdens de installatie van een nieuwe douchebak of bad 

over douchebakken en baden met opstaande rand

in een bestaande richel/wandnaad

over een bestaande richel/wandnaad

In kit type 2, wordt het
schuimsnoer om de HydroHALT 

strook gewonden.
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Eenvoudig te installeren 
Nieuwe & bestaande installaties 

Normale bakken, Slimline & bakken met 
opstaande rand 

Zeer flexibel en duurzaam
Perfect met waterdichtingssystemenwww.hydrohalt.com

Productformaten

Zelfklevende
transferband

Spatel 
afdichtingsmiddel

Schuimsnoer

HydroHALT Strook

Kit Type 1

Kit Type 2

Fabrieksrollen

De voordelen van HydroHALT in plaats van 
zelfklevende butyl stroken.

HydroHALT
by SEALUX

www.hydrohalt.com

De Sealux norm voor 
opstaande afdichtingen voor 

douchebakken & baden
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Installeer met NIEUWE douchebak of bad

1a 1b 1c
1a) Hecht HydroHALT aan de wand 75 mm over de richel
1b) Hecht het schuimsnoer aan de zijwand van de bak of het bad
1c) Installeer de bak of het bad en kit de naad af met Sealux-N

Installeer over bakken & baden met OPSTAANDE RAND

2a) Scheur een stuk van de strook af onder de perforatielijn
2b) Breng Sealux-N aan op de binnenzijde van de opstaande 
rand, vlak op de wand
2c) Hecht de strook aan de wand waardoor er een afdichting 
ontstaat met de opstaande rand

2a 2b 2c

Installeer OVER een bestaande richel/wandnaad

4a) Scheur een stuk van de strook af onder de perforatielijn
4b) Hecht HydroHALT aan de wand 82 mm over de richel
4c) Kit de hoeknaad af met Sealux-N

4a 4b 4c

Waarom HydroHALT 
en waarom nu?  

Voordat HydroHALT werd gelanceerd, werd bij productontwikke-
ling op het gebied van opstaande afdichtingen altijd zeer klevend 
butyl kleefmiddel gebruikt. Dit werd toegepast bij de installatie 
tegen wanden, om opstaande stroken op de zijwanden van de 
douchebak of het bad te plakken.

Volgens Sealux worden de problemen met de ‘zelfklevende’ butyl 
strook die hier worden vermeld, onlosmakelijk veroorzaakt door een 
productontwerp dat niet deugt. Deze prestatieproblemen konden niet 
worden opgelost zonder een paradigmaverschuiving teweeg te 
brengen in het ontwerp van opstaande afdichtingen. 

Als gevolg hiervan is Sealux gestopt met het gebruik van butyl 
kleefmiddel en de daarbij behorende 'zelfklevende' installatiemeth-
ode. Er is gekozen voor een meer innovatieve aanpak met een 
betere materiaalsamenstelling, meer veelzijdigheid op installatiege-
bied en hogere productprestaties.

HydroHALT is in afwachting van toewijzing van octrooi en is een geregistreerd handels-
merk. We behouden het recht voor om de serie zonder mededeling aan te vullen, in te 
trekken of te wijzigen. Productaansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van product.

Installeer IN een bestaande richel/wandnaad

3a) Hecht HydroHALT aan de wand 75 mm over de richel
3b) Druk het schuimsnoer in de bestaande naad
3c) Kit de naad af met Sealux-N

3a 3b 3c

Sealux Ltd. VK Tel: +44 870 8760121 Fax: +44 870 8760119 
Ierland Tel: +353 1 298 9121 Fax: +353 1 298 9119 
Website: www.hydrohalt.com E-mail: info@sealux.com

Optie 1

Optie 2

Optie 4

Fleece zijkanten voor sterke 
hechting met tegel-/klevende 

afdichtingsmiddelen en 
waterdichtingsmaterialen.

Een plaklaag voor de 
eerste hechting van de 

strook aan de wand.

tallatie mogelijk over richels 
en met slimline bakken met 
minimum hoogte van 6 mm.

Strookoppervlak geschikt 
voor krachtige hechting 

met Sealux-N

HydroHALT
by SEALUX

Optie 3

standaard bakken
& badenr

bakken & baden
met opstaande rand

douchebakken
met laag profiel

alle bak- &
badinstallatiess


