
Vlastnosti:
FORTISOL UNI je jednozložková hydroizolačná
hmota pre vnútorné použitie, na báze vodnej
kopolymérnej disperzie, pigmentov, plnív a špe-
ciálnych aditív. Hydroizolačná hmota FORTISOL
UNI sa nanáša v tekutom stave a po zaschnutí
vytvára pružnú bezšvovú hydroizolačnú vrstvu
s veľmi nízkou nasiakavosťou a minimálnou
vodopriepustnosťou. Hmota je určená pre vnú-
torné použitie na hydroizolácie betónových
plôch, stien opatrených cementovou alebo vápe-
nocementovou omietkou a sadrokartónu.
Používa sa pod obklady a dlažbu.

Technické údaje:
Sušina min. 70 hm.%
Špec. hmotnosť 1,4 g/cm3
pH 8,0 - 9,0
Viskozita Brookfield (A/5/10) 22 - 27 Pas/23°C/
Vodotesnosť 0,0 litrů/m2.24 hod.
Nasiakavosť 24 hod. max. 4%
SD 16 m
μ 13000
Medza pevnosti v ťahu 1,5 MPa
Tažnosť 90 %

Spotreba:
1,5 - 2,0 kg/m2 (hrúbka suchého filmu cca 1 mm)

Odtieň:
tmavo šedý

Balenie:
10 kg plastové obaly

Skladovanie:
V originálnych dobre uzavretých obaloch pri
teplote +5°C až +25°C. Nesmie zmrznúť!

Spracovanie:
Podklad musí byť suchý, súdržný, zbavený pra-
chu, mechanických nečistôt a mastnoty. Povrch
podkladu musí umožňovať nanesenie súvislej
vrstvy. Pred aplikáciou hydroizolácie je nutné
podklad napenetrovať penetračným prostried-
kom FORTE penetral. Spotreba penetračného
prostriedku je 0,15 - 0,20 l/m2. Doba zasychania
penetrácie je minimálne 4 hod. Hydroizolačná
hmota FORTISOL UNI sa pred aplikáciou zami-
eša tak, aby sa nevmiešali vzduchové bubliny

a na izolovaný povrch sa nanáša nerezovým
hladítkom alebo štetkou vo dvou vrstvách.
Druhú vrstvu je možné naniesť 24 hod. po nane-
sení prvej vrstvy. Hydroizolačnú hmotu je
možné nanášať pri teplote vzduchu a povrchu
vyššej ako +10°C. Lepidlá na lepenie obkladov
a dlažby je možné nanášať po 48 hod. od nane-
senia druhej vrstvy hydroizolačnej hmoty 
FORTISOL UNI. V žiadnom prípade sa nesmia
použiť lepidlá s obsahom agresívnych rozpúšťa-
diel.
Náradie je nutné ihneď po ukončení práce umyť
vodou.

Certifikácia:
TSÚS Bratislava Autorizovaná osoba SK04

Likvidácia odpadov:
Je obsahom karty bezpečnostných údajov
výrobku.

Bezpečnosť a hygiena pri práci :
Hydroizolačná hmota FORTISOL UNI neobsa-
huje zdraviu škodlivé látky. Pri práci je nutné
dodržovať základné hygienické pravidlá, použí-
vať vhodný pracovný odev, rukavice a ochranné
okuliare. Postriekanú pokožku umyte vodou
a mydlom, oči v prípade zasiahnutia bezodklad-
ne vymývajte veľkým množstvom vody. Pokiaľ
dráždenie neprestane, vyhľadajte lekársku
pomoc. Pri náhodnom požití vyhľadajte lekársku
pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.
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