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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

TILESAFE membrana 
Savaime lipni hidroizoliacinė membrana šlapioms patalpoms ir terasoms 
 

Tilesafe – atspari ir ilgaamžė hidroizoliacinė membrana, susidedanti iš lipnaus bituminio hidroizoliacinio 

sluoksnio ir stiklo pluošto tinklo. Tai sparčiai populiarėjanti membrana balkonų, terasų ir eksploatuojamų 

stogų hidroizoliavimui gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose. 

 
Panaudojimas 
Tilesafe membrana sudaro ilgalaikę ir patikimą hidroizoliaciją vonios kambariuose, dušuose ir visose drėgnose 
patalpose po plytelėmis. Galima naudoti ir terasoms bei balkonams hidroizoliuoti po plytelėmis. Plytelės ant 
membranos klijuojamos standartiniais hidroizoliaciniais elastingais klijais. Stiklo pluošto tinklas suteikia gerą pradinį 
sukibimą su plytelių klijais, kurį vėliau užtikrina ir atitinkamai apdirbta bituminė membrana. Membrana visiškai 
apsaugo nuo vandens patekimo į konstrukcijų ir pratekėjimų.  

 

Privalumai  
Dengimas 

Ant membranos paviršiaus esantis stiklo pluošto tinklas padidina hidroizoliacinio sluoksnio atsparumą 

tempimui, tuo pačiu išsaugant membranos elastingumą.  Taip pat šis tinklelis apsaugo, kad membrana 

nebūtų pertempta dengimo metu.  

Klijų padengimas 

Ant standarinių membranų lygiu paviršiumi dengiami klijai veliasi juos tepant ir juos sunku padengti 

plonu sluoksniu. Stiklo pluošto tinklelis ant Tilesafe membrano padeda išvengti šios problemos ir klijus 

dengti labai patogu ir paprasta.  

Džiūvimo laikas 

Skirtingai nuo populiarių teptinių membranų, Tilesafe nereikalingas džiūvimo laikas. Ji iškart 

hidroizoliuoja paviršių. Membrana išlieka pastoviai elastinga ir apsaugo nuo trūkių atsiradimo.  

Stabilumas 

Produktas pasižymi puikiomis mechaninio stabilumo savybėmis. Jis nesitraukia ir nesiplečia, todėl 

nesusiraukšlėja ir suteikia ypatingai lygų paviršių, ant kurio lengva klijuoti plyteles.  

Stiklo pluošto tinklelis paskirsto mechaninio poveikio jėgas per visą membranos paviršių. 

Dengimo greitis 

Padengti savaime lipnią membraną galima žymiai greičiau nei teptines, ypač daugiakomponentes 

hidroizoliacijas.  

 

 

TILESAFE – DIDELIO ATSPARUMO MEMBRANA, SKIRTA NAUDOTI PO 

PLYTELĖMIS 
 

Produkto charakteristika, privalumai ir naudojimas 
 

Kas yra Tilesafe? 

 Hidroizoliacinė membrana, skirta naudoti po plytelėmis drėgnose patalpose ir balkonuose 

 Savaime lipni 

 Dengiama šaltu būdu 

 

Kur Tilesafe sistema naudojama? 
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 Viešbučiuose 

 Daugiabučiuose 

 Biurų pastatuose  

 Viešose drėgnose patalpose 

 Sporto klubuose 

 Privačiuose namuose  

 

Kokie komponentai sudaro Tilesafe Sistemą? 

 

 TILESAFE PRIMER  - gruntas, surišantis dulkinčius paviršius   

 TILESAFE REINFORCING TAPE - 1mm storio armuojanti juosta siūlių, kampų, vamzdžių 

įvadų sandarinimui  

 TILESAFE MEMBRANE -  2mm storio hidroizoliacinė membrana   

 TILESAFE JOINTING COMPOUND - aukštos kokybės hermetikas butilo gumos pagrindu

   

 

Kaip Tilesafe naudojama? 
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1. Nuvalomas ir nugruntuojamas paviršius 

 
 

 

2. Kampuose priklijuojama armuojanti juosta 

 
 

 

3. Tinkamai išpjaunami kampai 
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4. Armuojanti juosta dengiama ant siūlių ir vamzdžių įvadų 

             
 

5. Nulupama viršutinė apsauginė plėvelė nuo armuojančios juostos 

 
 

6. Dengiama Tilesafe membrana ant sienų 

 
 

7. Tilesafe membrana dengiama ant grindų 
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8. Siūlės užsandarinamos su hermetiku Tilesafe Jointing Compound 

            
9. Apsauginė plėvelė nuo Tilesafe membranos nulupama prieš pat plytelių klijavimą 

            
10. Plytelės klijuojamos standartiniu būdu 

 

Kokios sistemos buvo naudojamos hidroizoliavimui prieš sukuriant Tilesafe? 
 

Tik hermetikas ir gruntas 

 Atlaiko ne ilgiau kaip 5 metus      

 Neatlaiko pakankamai konstrukcijos judėjimo 

 

Skystos  bituminės dangos 

 Sudėtinga naudoti 

 Reikalingas džiūvimo laikas 

 Reikia dengti daug sluoksnių 

 Blogai sukimba su plytelių klijais 

 Nepatikima 

 

Skystos cementinės dangos 

 Sudėtinga naudoti 

 Reikalingas džiūvimo laikas 

 Mažai elastingumo 

 Nepatikimai sandarina grindų/sienų sandūrą 

 Brangu 
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Standartinės prilydomos membranos 

 Būtina padengti išlyginamąjį betono sluoksnį 

 Didelė padengimo kaina 

 Imlios darbui 

 Sunkios membranos, dideli rulonai 

 Reikia dujų ir degiklių 

 Prilydomos membranos kelia gaisro pavojų darbo metu  

 Negalima patikimai suhidroizoliuoti slenksčių  

 

 

Tilesafe sistema:  
 Ypatingai elastinga 

 Labai stipri 

 Visiškai hidroizoliuojant 

 Greitai ir paprastai įrengiama hidroizoliacija 

 Plyteles galima klijuoti iškart, padengus Tilesafe 

 Greičiau išklijavus plyteles galima greičiau pereiti prie kitų darbų 

 Nereikia džiūvimo ir saugojimo laiko, kaip su teptinėmis membranomis 

 Nereikia dujų 

 Storis kontroliuojamas gamyboje – visada 2 mm 

 100% hidroizoliacinė 

 Puikiai hidroizoliuoja slenkstį tarp vidaus ir išorės 

 Nesukietėjanti 

 Ilagaamžė 

 Lengvi rulonai 

 

 


