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TSEMENDIPÕHINE POLÜMEERMODIFITSEERITUD HÜDROISOLATSIOONIVAHEND 
 
 
 
 

SÜSTEEMIDE KIRJELDUS 
 

PENETRON® SEAL COAT™ on veekindel tsemendipõhine polümeermodifitseeritud vastupidav vahend müüritud 
pindade katmiseks, mida kasutatakse SEAL COAT™-süsteemide baasmaterjalina ning mis takistab vee sissetungi ja 
ennetab veekahjustusi, kaitstes samaaegselt betooni ja muid müüritud pindu. Pärast pealekandmist kuivab materjal 3-
4 tunni jooksul ja kivistub 24 tunni jooksul, moodustades kõva veekindla kaitsekihi, mis muutub sisuliselt betooni või 
müüritise pinna lahutamatuks osaks. SEAL COAT™-süsteeme võib kasutada kõikjal, kus müüritiste hüdroisolatsioon 
on vajalik või soovitav. Need toimivad eriti tõhusalt  seinamüüritistel, millele süsteem kantakse kas katva 
hüdroisolatsioonikihina või puhta pestud liivaga segatuna, tugeva pinnakattena müürivuukide varjamiseks ja 
seinapindade tasandamiseks (nt keldrikorruste välisseintel). Maatriksi täitematerjalid on spetsiaalselt fraktsioneeritud 
avade tihendamiseks betoonis. SEAL COAT™-süsteeme võib kasutada ka selleks, et vältida betoonpindade 
aeganõudva ja kuluka hõõrumise vajadust, saavutades siledad ja ühtlased pinnad. SEAL COAT™-süsteemid annavad 
igale betoon- või müüritispinnale tervikliku, ühtlase välisilme. SEAL COAT™-süsteemid sobivad ideaalselt plokk-, tellis-
, kivi-, betoon- ja muude müüritispindade hüdroisolatsiooniks. PENETRON® SEAL COAT™ on välja töötatud ainult 
veega segamiseks ja kõrgkvaliteetsel tehnoloogial  põhineva emulsioonisüsteemiga PENECRYL™ ELASTIC 
kombineerimiseks, et võimaldada eri hüdroisolatsioonilahendusi sõltuvalt kasutusnõuetest. SEAL COAT™-süsteemid 
on kasutatavad sise- või välistingimustes, maapinna kohal või sellest allpool. SEAL COAT™-süsteemid on saadaval 
valges või hallis värvitoonis ja tagavad parema hüdroisolatsioonikaitse kui värvi tüüpi pinnakatted. 

 

A.  SEAL COAT™-SÜSTEEM: VEDELANA PEALE KANTAVA POORSE HÜDROISOLATSIOONI KIRJELDUS 

PENETRON® SEAL COAT™ on tsemendipõhine polümeermodifitseeritud vastupidav müüritud pindade 
hüdroisolatsioonivahend, mida kasutatakse SEAL COAT™-süsteemide baasmaterjalina. See sisaldab spetsiaalselt 
fraktsioneeritud täitematerjale, mis tagavad täiusliku hüdroisolatsiooni ning kõrge koormustaluvuse ja 
hõõrdumiskindluse.. Segatud toode tagab nõuetekohaselt ette valmistatud aluspinnal tugeva nakke ja mehaanilise 
kinnitumise. 

 

SOOVITATAVAD KASUTUSALAD 
 

Toodet PENETRON® SEAL COAT™ kasutatakse hüdroisolatsioonina betoonpindadel või tsemendipõhistest segudest 
pindadel, millele mõjub positiivne, üldjuhul madal hüdrostaatiline rõhk. 

 

EELISED 
 
 Lihtne pealekandmine (pritsi või pintsliga) 
 Ühekomponentne tsemendipõhine vahend 
 Suurepärane nakkuvus nõuetekohaselt ette valmistatud aluspinnal 
 Veeauru läbi laskev 
 Suur hõõrdumiskindlus ja koormustaluvus 

 

KASUTUSJUHISED 
 

Pinna ettevalmistamine: Puhastage aluspind põhjalikult mustusest, õlist, värvist, viimistlusmaterjalidest, 
tsemendipiimast, lahtistest materjalidest jms. Tõmbevarraste avad ja muud avad, praod, killunenud kohad ja muud 
suured tühimikud aluspinnas tuleb hoolikalt parandada. Tõmbevardad ja muud terasdetailid tuleb enne parandamist 
vähemalt 2,5 cm sügavuselt tagasi lõigata. Parandage kahjustatud kohad sobiva PENETRON®i parandusseguga. 
Vahetult enne toote pealekandmist niisutage pinda puhta veega. 

 
Segamine: Segage 22,7 kg kotitäis toodet PENETRON® SEAL COAT™ 5,7 l veega (hall PENETRON® SEAL 
COAT™) või 6 l veega (valge SEAL COAT™), kasutades segutrelli. 

 
Pealekandmine: Kandke esimene kiht lühikeste harjastega pintsli abil ühtlaselt pinnale, täites hoolikalt kõik pinna 
poorid ja tühimikud. 

 
MÄRKUS: Parima veekindluse saavutamiseks kandke 12 tunni pärast (pärast esimese kihi kuivamist) pinnale teine 

kiht,  kui esimene kiht ei ole kahjustatud. 
 

Materjalikulu: SEAL COAT™-süsteemi materjalikulu kahe kihi korral on 2-3 kg/m2. Materjalikulu sõltub aluspinna 
karedusest ja hüdroisolatsiooninõuetest. 

TOOTE-
LEHT  
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B. SEAL COAT™ FLEX-SÜSTEEM: TÄIUSTATUD 
HÜDROISOLATSIOON, PAINDLIKKUS JA 
KAPILLAARPRAGUDE KATVUS 

 

KIRJELDUS 
SEAL COAT™ FLEX on kahekomponentne süsteem, mis 
koosneb tsemendipõhisest polümeermodifitseeritud 
hüdroisolatsioonivahendist PENETRON® SEAL COAT™ ja 
kõrgkvaliteetsel tehnoloogial põhinevast emulsioonisüsteemist 
PENECRYL™ ELASTIC. PENECRYL™ ELASTIC parendab 
määratud segamisvahekordades kasutamisel nakkuvus- ja 
paindlikkusomadusi ning suurendab kapillaarpragude katvust. 

 

SOOVITATAVAD KASUTUSALAD 
Süsteemi SEAL COAT™ FLEX kasutatakse täiustatud 
hüdroisolatsioonina betoonil, tsemendipõhistel segudel ja kivi- 
või tellispindadel, mida mõjutab positiivne või negatiivne madal 
või keskmine hüdrostaatiline rõhk. Kõrgete hüdrostaatiliste 
rõhkude korral soovitatakse kasutada PENETRON®i kristallilist 
terviklikku hüdroisolatsioonisüsteemi. Süsteemi SEAL COAT™ 
FLEX kasutatakse iseseisvalt või koos kihtide vahele paigutatud 
võrguga FIBERGLASS MESH, kattes FIBERGLASS MESH-
võrgu süsteemiga. 

 
 Keldriseinad ja tugimüürid 
 Tulekustutusvee reservuaarid, kastmisveemahutid jms. 
 Istutuskastid 

 

EELISED 
 Lihtne segada ja peale kanda (pintsliga) 
 Standardsed segamisvahekorrad 
 Suurepärane nakkuvus nõuetekohaselt ette valmistatud 

aluspinnal 
 Veeauru läbi laskev 
 Hea paindlikkus 
 Katab kuni 0,8 mm kapillaarpraod 
 Mittetoksiline. Mittesöövitav 

 

KASUTUSJUHISED 
Pinna ettevalmistamine: Puhastage aluspind põhjalikult 
mustusest, õlist, värvist, viimistlusmaterjalidest, 
tsemendipiimast, lahtistest materjalidest jms. Tõmbevarraste 
avad ja muud avad, praod, killunenud kohad ja muud suured 
tühimikud aluspinnas tuleb hoolikalt parandada. Tõmbevardad 
ja muud terasdetailid tuleb enne parandamist vähemalt 2,5 cm 
sügavuselt tagasi lõigata. Parandage aluspinnad sobiva 
PENETRON®i parandusseguga. Vahetult enne pealekandmist 
niisutage pinda puhta veega. 

 
Segamine: Segage toode PENECRYL™ ELASTIC veega 
vahekorras 1:2 kuni 2:1, sõltuvalt paindlikkusele ja nakkuvusele 
esitatavatest nõuetest. Segage 6 kg toodet PENECRYL™ 
ELASTIC/vett 22,7 kg (kotitäie) tootega PENETRON® SEAL 
COAT™, kasutades segutrelli. Järgnevas tabelis on antud 
orienteeruvad segamisvahekorrad süsteemi väiksema või 
suurema paindlikkuse saavutamiseks. 

 

Segamisvahekorrad: 
 

1: 2
 

2 kg PENECRYL™ ELASTIC / 4 kg vett 

2:1 4 kg PENECRYL™ ELASTIC / 2-3 kg vett 
 
 

 
Pealekandmine: Kandke SEAL COAT™ FLEX lühikeste 
harjastega pintsli abil ühtlaselt pinnale, täites hoolikalt kõik 
pinna poorid ja tühimikud. 

 
MÄRKUS: Parima veekindluse saavutamiseks kandke 12 tunni 
pärast vertikaalsuunas peale teine kiht, kui esimene kiht ei ole 
kahjustatud. 

 
Materjalikulu: SEAL COAT™ FLEX materjalikulu on 2 kg/m2 
kihi mm kohta. Üldjuhul kantakse madalate ja keskmiste 
hüdroisolatsiooninõuete puhul pinnale kaks kihti ja kõrgete 
hüdroisolatsiooninõuete puhul kolm kihti. Kui süsteemi SEAL 
COAT™ FLEX kasutatakse koos kihtide vahele paigutatud 
võrguga FIBERGLASS MESH, kattes FIBERGLASS MESH-
võrgu süsteemiga, on pinnakatte kogupaksus kuni 2-3 mm. 

 

C. SEAL COAT™ ELASTIC-SÜSTEEM: TÄIUSTATUD 
HÜDROISOLATSIOON JA PAINDLIKKUS, ELASTSUS JA 
KAPILLAARPRAGUDE KATVUS 

 

KIRJELDUS 
AL COAT™ ELASTIC on spetsiaalselt välja töötatud 
kahekomponentne hüperelastne hüdroisolatsioonisüsteem, mis 
koosneb tsemendipõhisest polümeermodifitseeritud vahendist 
PENETRON® SEAL COAT™ ja kõrgkvaliteetsel tehnoloogial 
põhinevast emulsioonisüsteemist PENECRYL™ ELASTIC. 
SEAL COAT™ ELASTIC tagab suurepärased nakke- ja 
venivusomadused, tänu millele on see ideaalne lahendus 
pindade hüdroisolatsiooniks temperatuurikõikumiste ning 
pragunevate ja liikuvate  pindade (dünaamilisuse) korral. 
Üldjuhul kasutatakse seda koos PENETRON®i kristallilise 
tervikliku hüdroisolatsioonisüsteemiga, kui on vaja katta üle 0,4 
mm laiusi pragusid. 

 

SOOVITATAVAD KASUTUSALAD 
SEAL COAT™ ELASTIC on välja töötatud 
temperatuurikõikumiste talumiseks ja sobib järgmistesse 
kohtadesse: 

 

 Rõdud ja terrassid, mis on ilmastikumõjudele avatud või mis 
kaetakse keraamiliste plaatide, marmori, looduskivi või 
katusekividega 

 Betoonseinad, millele mõjub positiivne või keskmine 
negatiivne hüdrostaatiline rõhk 

 Istutuskastid, mahutid ja veereservuaarid 
 Purskkaevud 
 Pinnad, mis peavad taluma kokkusurumist ja 

kokkutõmbumist 
 

EELISED 
 Lihtne segada ja peale kanda (pintsliga) 
 UV-stabiilne 
 Standardsed segamisvahekorrad 
 Ei lase vett läbi 
 Suur venivus 

 Suurepärased elastsusomadused 
 Suurepärane paindlikkus 
 Suurepärane nakkuvus nõuetekohaselt ette valmistatud 

aluspinnal 
 Veeauru läbi laskev. Betoon „hingab” 
 Kompaktne. Säilitab oma omadused ka ekstreemsetes 

ilmaoludes 
 Talub suurepäraselt külmumist kuni -19 oC 
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 Talub kokkusurumist ja kokkutõmbumist 

 Suurepärane pragude katvus vahemikus 1 kuni 2 mm. 
 Mittetoksiline. Lahustivaba. 

 

KASUTUSJUHISED 
 

Pinna ettevalmistamine: Puhastage aluspind põhjalikult 
mustusest, õlist, värvist, viimistlusmaterjalidest, 
tsemendipiimast, lahtistest materjalidest jms. Tõmbevarraste 
avad ja muud avad, praod, killunenud kohad ja muud suured 
tühimikud pinnas tuleb hoolikalt parandada. Tõmbevardad ja 
muud terasdetailid tuleb enne parandamist vähemalt 2,5 cm 
sügavuselt tagasi lõigata. Parandage aluspinnad sobiva 
PENETRON® -parandusseguga. Vahetult enne pealekandmist 
niisutage aluspinda puhta veega. Väga poorsete aluspindade 
puhul kruntige pinda pärast niisutamist toodete PENETRON® 
SEAL COAT™ ja PENECRYL™ ELASTIC seguga 
segamisvahekorras 1:1 (massiosades). 

 
Segamine: Segage 12 kg toodet PENECRYL™ ELASTIC 22,7 
kg tootega PENETRON® SEAL COAT™, kasutades segutrelli. 
Vett ei ole vaja lisada. 

 
Pealekandmine: Kandke SEAL COAT™ ELASTIC lühikeste 
harjastega pintsli abil ühtlaselt pinnale, täites hoolikalt kõik 
pinna poorid ja tühimikud. 

 
MÄRKUS: Parima hüdroisolatsiooni saavutamiseks kandke 12 
tunni pärast vertikaalsuunas peale teine kiht, kui esimene kiht ei 
ole kahjustatud. Teine kiht kantakse üldjuhul pinnale järgmisel 
päeval, kui esimene kiht on kuivanud. 

 
Materjalikulu: Toote SEAL COAT™ ELASTIC materjalikulu on 
1,4 kg/m2 kihi mm kohta. Ärge kandke toodet pinnale paksemalt 
kui 1 mm kihi kohta või 1,4 kg/m2, sel juhul võib kiht praguneda. 
Üldjuhul kantakse madalate ja keskmiste 
hüdroisolatsiooninõuete puhul pinnale kaks kihti ja kõrgete 
hüdroisolatsiooninõuete puhul kolm kihti. Kui toote SEAL 
COAT™ ELASTIC kihtide vahele paigutatakse FIBERGLASS 
MESH ja see katab FIBERGLASS MESH pinna, on pinnakatte 
kogupaksus kuni 2-3 mm või materjali kogukulu 2,5-3 kg/m2. 

 
Kõvastumine: SEAL COAT™ ELASTIC säilitab 20 oC juures 
töödeldavuse 35 minuti jooksul. Tootega SEAL COAT™ 
ELASTIC kaetud pinda tuleb kuivamiseni vihma ja vee eest 
kaitsta. Laske kuivada 14 päeva, enne kui pind püsivalt veega 
kokku puutub. 

 

ERINÕUDED 
 

SEAL COAT™-süsteeme EI TOHI pindadele kanda 
temperatuuridel alla 4 ºC ega külmunud aluspinnale. Toodet ei 
soovitata kasutada paisumisvuukides ega ehitusvuukides. 

 
Seina EI TOHI töödelda osaliselt. Kogu sein või 
konstruktsiooniosa tuleb töödelda sama koguse segamisvee, 
PENECRYL™ ELASTIC ja PENETRON® SEAL COAT™ 
seguga, et tagada pinna ühtlane värvus. 

 
Kui teine kiht kantakse peale samal päeval, võivad tekkida 
mullid, eriti päikesekiirgusele avatud pindadel.. Aluspind ei tohi 
kogunenud vett sisaldada. 

 

 
Kasutage SEAL COAT™-süs teeme  a inu l t  vä rske l t  
sega tuna  (vähem kui 3 tunni vanuse seguna). 

 

Puhastage kõik tööriistad ja abivahendid puhta veega. 
 

Lähema teabe saamiseks seoses oma projektiga pöörduge 
PENETRON HELLAS S.A. poole. 

 

PAKEND 
 

PENETRON® SEAL COAT™ o n  s a a d a v a l  22,7 kg 
mitmekordsest materjalist kottides. Toode on saadaval hallis ja 
valges värvitoonis. 

 

HOIUSTAMINE / SÄILIVUSAEG 
 

Hoiustage toodet PENETRON® SEAL COAT™ kuivas ruumis 
maapinnast eraldatuna vähemalt 7 ºC juures. Avamata ja 
kahjustamata pakendi nõuetekohase hoiustamise korral on 
toote säilivusaeg 12 kuud. 

 

TEAVE OHUTU KÄSITSEMISE KOHTA 
 

Toode sisaldab portlandtsementi ja on tugevalt aluseline. 
Segamisel ja pealekandmisel soovitatakse kasutada 
kummikindaid, kaitseprille ja muid sobivaid 
isikukaitsevahendeid. Vältige silma ja nahale sattumist. Silma 
sattumisel loputage kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole. 
Lähemat teavet vt kemikaali ohutuskaardilt. PENETRON 
HELLAS S.A. täiendas hiljuti PENETRON®i toodete 
ohutuskaarte teabega kasutamise kohta. Kõik ohutuskaardid 
sisaldavad tervisekaitse- ja ohutusteavet Teie töötajate ja 
klientide ohutuse tagamiseks. HOIDA LASTELE 
KÄTTESAAMATUS KOHAS. 

 

SERTIFIKAAT 
 
 

1085-CPR-0080 EN 1504-2 
Penetron International Ltd. 

601 South Tenth Street, Unit 300 
Allentown, PA 18103 

08 
SEAL COAT 

Tsemendipõhine polümeermodifitseeritud hüdroisolatsioonivahend 

 
Veeauru läbilaskvus: klass I 

Kapillaarne veeimavus: < 0.1 kg/m2h0.5
 

Nakketugevus tõmbekatsel: ≥ 1.5 N/mm2
 

Tuletundlikkus: Määramata 
Ohtlikud ained: Määramata
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GARANTII – LAHTIÜTLUS 
 

PENETRON ΗELLAS S.A. garanteerib, et ettevõtte tooted on valmistatud ISO-standarditele vastavate sertifitseeritud protseduuride 
alusel ja kõrge kvaliteediga, toodetel ei esine materjalidefekte ja need sisaldavad kõiki ettenähtud komponente nõuetekohastes 
vahekordades. Kui toode osutub defektseks, on PENETRON ΗELLAS S.A. vastutus piiratud defektseks tunnistatud materjali 
asendamisega, eeldusel, et standardseid kasutusviise on järgitud ja toote sobivus antud kasutuseesmärgi jaoks on tõendatud. 
PENETRON HELLAS S.A. ei garanteeri toote turustatavust ega vastavust teatud eesmärgile. Kasutaja peab pärast toote 
edasimüüjaga konsulteerimist otsustama, kas toode sobib soovitud kasutuseesmärgiks, ning kannab kõiki sellega seotud riske ja 
vastutust. Kuigi tootja on teinud oma parima esitatud teabe õigsuse tagamiseks, ei moodusta käesolevas tootelehes antud teave 
lepingu osa. Kõik käesoleval tootelehel antud soovitused, tehnilised andmed ja katseandmed põhinevad laboratoorsete katsete või 
praktiliste välikatsete tulemustel. PENETRON ΗELLAS S.A. ei anna nende andmetega seoses siiski mingit garantiid. Kõik andmed 
on esitatud heas usus, lähtudes PENETRON ΗELLAS S.A. kogemustest tootelehe väljaandmise seisuga. Materjalide hoiustamis-, 
käsitsemis- ja kasutustingimuste varieeruvuse tõttu ei vastuta PENETRON ΗELLAS S.A. tulemuste eest. Potentsiaalsetel 
kasutajatel soovitatakse toodet väikesel pinnal katsetada, et määrata konkreetse toote sobivus oma konkreetsetele vajadustele. 
Kasutajad peavad alati tutvuma tootelehe uusima väljaandega. PENETRON HELLAS S.A. tootelehe versioon võib erineda 
PENETRON INTERNATIONAL LTD või muudes riikides tegutsevate vastavate PENETRONi ettevõtete omadest. Sellised 
muudatused tulenevad teksti vormindamisest, eri ilmastikumõjudest ja kasutusviisidest või eri tootenimedest ning on mõeldud 
tarbijale suunatud teabe optimeerimiseks. 
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PENETRON OÜ 

Ringtee 25, Tartu 

TEL: +372 58443699 

penetron@penetron.ee 

www.penetron.ee 


