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TECHNINIAI DUOMENYS 

  

 

SPIDY 15 
 
SPIDY 15 – greitai stingstantis hidroizoliacinis cementinis 
mišinys betoninių ir cementinių paviršių remontui. 
 

PANAUDOJIMAS 
• Kur reikia greitai stingstančio hidroizoliacinio mišinio; 
• Greitam betoninių konstrukcijų remontui (sijų, kolonų, 
balkonų); 
• Turėklų ir kitų konstrukcijų įtvirtinimui; 
• Greitam betono defektų remontui (ištrupėjimai, ertmės); 
• Greitam durų, langų rėmų, elektros lizdų įtvirtiniu. 
 

PRIVALUMAI 
• Geras apdailos rezultatas; 
• Geras sukibimas su betonu ir armatūra;  
• Greitai kietėjantis net drėgnoje aplinkoje;  
• Tiksotropinis, nereikia klojinių;  
• Greitai ir lengvai naudojamas.  
 

NAUDOJIMAS 
Paviršiaus paruošimas 
Būtina užtikrinti gerą produkto sukibimą su paviršium. Rekomenduojama atlikti šias procedūras: 

- Atidžiai pašalinti visas atskilusias dalis; 
- Pašiaušti paviršių, pašalinant visas dangas ir cemento pieną; 
- Nuvalyti armatūrą ir padengti rūdžių surišikliu SANOFER; 
- Įmirkyti paviršių vandeniui ir palaikyti drėgmę dengimo metu. 

  
Mišinio paruošimas 
Į maišymo talpą įpilkite 2,5 L (16% pagal svorį) vandens ir lėtai supilkite SPIDY 15 pakuotę maišydami elektriniu 
maišytuvu žemomis apsukomis maždaug 3 minutes. Mišinys turi būti vienalytis, be gumulų. 
 
Dengimas 
Denkite SPIDY 15 sluoksniais ne storesniais nei 3 cm, palaukite 20 minučių iki sekančio sluoksnio dengimo. 
Produktą reikia sunaudoti per 15 minučių po sumaišymo. Nedenkite SPIDY 15 didesniu nei 2 m2 plotu. 
Nenaudokite produkto žemesnėje nei +5oC temperatūroje. Kai dengiama aukštoje temperatūroje ar vėjuotomis 
sąlygomis, palaikykite paviršiaus drėgmę, kad būtų užtikrintas tinkamas kietėjimo procesas. 

 
 

IŠEIGA 
19 kg/m2 dengiant 1 cm storio sluoksniu. Iš vienos pakuotės SPIDY 15 gaunasi 8 l mišinio. 
 

PAKUOTĖ IR SANDĖLIAVIMAS 
15 kg pakuotė. Produktas sandėliuojamas sausoje patalpoje, apsaugotoje nuo šalčio, karščio (maksimali 
temperatūra - +40oC) ir tiesioginės saulės šviesos. 
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TECHNINIAI DUOMENYS 

Parametras 
Reikšmė 

Išvaizda pilki miltelia 

Susitraukimas kontroliuojamas 

Santykinis tankis < 2.2 kg/l 

Sunaudojimas prie +20°C < 15 min 

Sukibimo stipris > 1.5 N/mm² (UNI EN 1542) 

Atsparumas gniuždymui 
Po 3 val 
Po 1 paros 
Po 7 parų 
Po 28 parų 

 
> 5 N/mm² (UNI EN 196) 
> 18 N/mm² (UNI EN 196) 
> 30 N/mm² (UNI EN 196) 
> 35 N/mm² (UNI EN 196) 

Atsparumas lenkimui 
Po 3 val 
Po 1 paros 
Po 7 parų 
Po 28 parų 

 
> 1 N/mm² (UNI EN 196) 
> 3 N/mm² (UNI EN 196) 
> 4 N/mm² (UNI EN 196) 

> 5.5 N/mm² (UNI EN 196) 
Nurodyti rezultatai yra gauti laboratorijoje, esant 20oC temperatūrai ir 60% drėgnumui. 

 

SAUGOS INFORMACIJA 
Tai netoksiškas šarminis produktas. Dirbant su produktu rekomanduojama naudoti kaukę ir pirštines. Patekus 
produktui į akis, kruopščiai plaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Platesnė informacija pateikiama Saugos 
Duomenų Lapuose. 
 

TEISINĖS PASTABOS 
Pastabos pirkėjui/montuotojui: 
Šį dokumentą paruošė Volteco S.p.A. ir ALTIS LTD. Jis pateikiamas kaip rekomendacijos ir 
pagalba pirkėjui/darbų vykdytojui. Aprašytos ne visos situacijos ar aplinkybės, dėl kurių Volteco 
s.p.a nebus atsakingi.  
 


