
DSF 300 FLEX HYDROSTOP 
 

MEMBRANĂ ELASTOMERICĂ 
PENTRU HIDROIZOLAȚII SUB PLĂCI CERAMICE 
 

 

 DESCRIERE  

DSF 300 FLEX HYDROSTOP este o membrană elastică                        pe bază de rășini sintetice în dispersie apoasă 

hidroizolantă, gata de utilizare . Conține umpluturi  şi adezivi speciali 

 
 

 DOMENII DE APLICARE 
 

DSF 300 Flex Hydrostop este potrivit pentru:  
 hidroizolarea pe substraturile orizontale şi 

verticale, sub placări ceramice, în încăperile cu 

umiditate precum, băi, duşuri, spălătorii etc. 
 hidroizolarea betonului sau a şapelor pe terase şi 

balcoane în vederea placărilor ulterioare. 

 
 
 
 
 
După uscarea completă (după 24 de ore de la aplicare), membrana 

lichidă poate fi acoperită direct cu plăci ceramice, folosind  un adeziv 
flexibil. 

 

 PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 
 

DSF 300 Flex Hydrostop se aplică pe orice substrat mineral 

uscat, precum beton, şape, alte materiale de construcţie pentru 

ziduri, mortare, gips-carton, plăci metalice. Suprafeţele de 

contact cu solul trebuie protejate de umezeală pentru a 

 
 

 
preveni extinderea igrasiei. Mai întâi, aplicaţi şi lipiţi banda de etanşare 

THRAKON F-12/7 sau THRAKON KF-12/7 pe îmbinările “podea-zid” 
sau “zid-zid”. 

 

 APLICARE 
 
Substratul trebuie să fie uscat, solid, fără particule instabile sau 

străine, praf, murdărie, ulei sau grăsime. DSF 300 Flex 

Hydrostop se aplică în două straturi cu pensula sau rola.  
Înainte de a aplica DSF 300 Flex Hydrostop, substratul se 

amorsează cu GLX 292 FLEX PRIM sau cu STATUS DUR 

pe bază de apă. Îndepărtaţi uleiul sau grăsimea înainte de a 

aplica DSF 300 Flex Hydrostop pe suprafeţele metalice. Se 

recomandă aplicarea unui grund anticoroziv adecvat pentru a 

preveni apariţia ruginii. DSF 300 Flex Hydrostop se aplică 
într-un prim stat nediluat 

 
cu un trafalet  sau cu o pensulă. După uscarea completă, se aplică un al 

doilea strat nediluat. Nu aplicaţi DSF 300 Flex Hydrostop pe suprafeţele 

ude sau umede. Timp de 3 ore de la aplicarea produsului, temperatura 

mediului ambiant trebuie să nu fie sub +5˚C. Nu diluaţi DSF 300 Flex 

Hydrostop cu apă sau nu îl amestecaţi cu alt material. Înainte de aplicare, 

amestecaţi bin produsul cu un mixer electric. Nu aplicaţi DSF 300 Flex 

Hydrostop în lumina directă a soarelui, la temperaturi foarte ridicate 

(peste 30˚C) şi în timpul vânturilor puternice. Evitaţi aplicarea pe timp de 

ploaie sau pe substraturile îngheţate. 

 

 AMBALARE - DEPOZITARE 
 

DSF 300 Flex Hydrostop este ambalat în găleţi de plastic de 5 în mediu uscat, la temperaturi mai mari de 0
0
C, timp de 12 luni de la 

şi 20 kg, data producţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suport tehnic - 0751.0751.02 -  www.thrakon.g

http://www.thrakon.gr/


 
 
 
 
 

 

 NERECOMANDAT 
 

 la piscine şi zone care se află permanent sub apă. ulterioară pe acest produs. 
 Fără acoperire – se aplică o placare ceramică  

 
 

 PRECAUŢII 
 
Protejaţi ochii şi pielea. În caz de contact, clătiţi bine. În caz 

de contact cu ochii, consultaţi imediat medicul. Citiţi 

informaţiile de pe etichetă şi Broşura Tehnică 

 
a produsului înainte de utilizare. Purtaţi echipament de protecţie şi 

mănuşi. Fişa de siguranţă a produsului este furnizată la cerere. 

 
 
 

     
     

 CARACTERISTICI TEHNICE UNITĂŢI VALOARE  

 Formă  Groasă  

 Culoare  Albastru deschis  

 Densitate (gr/dm
3
) 1,55-1,65  

 Timp de uscare (h) 2-6  
     

 Temperatura de aplicare (
0
C) >+5  

 Consum pentru fiecare mm de grosime (Kg/m
2
) 1,5  

 Elongaţie (%) >300  

 Timp de uscare (+20
0
C şi 50% RH) (h) Aprox. 10-12  

 Rezistenţa la apă  Excelentă  

 Puterea de aderenţă pe substrat  Excelentă  

 Rezistenţa la vapori şi la umiditate  Excelentă  

 Rezistenţa la îmbătrânire  Excelentă  

 Rezistenţa la ulei şi solvent  Excelentă  
 Contracţie  Nu  

 Elasticitate  Da  

 Inflamabilitate  Nu  

 
Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23

0
C, umiditate relativă 50% şi fără ventilaţie. Este posibil ca ele să varieze în funcţie 

de condiţiile predominante de şantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilaţia, absorbanţa substratului şi a plăcii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta broşură şi care se referă la utilizarea ş i aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul şi 
experienţa companiei în ceea ce priveşte produsele şi sunt furnizate cu bună-credintă, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate şi aplicate în conformitate cu 
recomandările Thrakon. Din cauza imposibilitătii, din partea noastră, de a inspecta direct condiţiile real e la şantier, precum şi procedurile de aplicare a produsului, compania 
nu oferă nicio garanţie cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informaţiilor 
menţionate în prezenta fişă tehnică sau orice alte recomandari şi instrucţ iuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiţi să efectueze o testare pe 
o suprafaţă limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon îsi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare 
prealabila. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus şi î n conformitate cu eventualele condiţii comerciale ale companiei. Informaţiile din 
prezenta broşură a nulează orice versiune anterioară 


