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Vízszigetelő rendszerek méretre szabva

Vízszigetelés  
és csempelapok beépítése

ERKÉLY vagy TERASZ

1. Sarkok javítása és megerősítése: JUBIZOL élvédő és JUBIZOL 
ragasztóhabarcs

2. Alapozó bevonat: Jukol Primer (1:1 arányú hígítás vízzel) 
3. Vízszigetelés: 1. réteg HYDROSOL Superflex vagy Elastic 

(Superflex használata esetén az 1. réteg elhagyható) 
4. Vízszigetelés: HYDROSOL hajlaterősítő szalag
5. Vízszigetelés: 2. réteg HYDROSOL Superflex vagy Elastic + 

JUBIZOL armatúraháló
6. Vízszigetelés: 3. réteg HYDROSOL Superflex vagy Elastic 
7. Csempelapok ragasztása: AKRINOL Elastic vagy Flex
8. Fugázás: AKRINOL Fugalux

Vízszigetelő anyagok

HYDROSOL Classic
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a kevésbé igénybe vett bel- és kültéri 
felületekre, mint pl. támfalak, kerítések, és egyéb vízszintes 
felületek talajvíz betörésével szembeni védelmére.
Tulajdonságok
• Egyszerű felhordás
• Jó vízállóság
• Könnyű megmunkálhatóság
• Megfelelőségi tanusítvánnyal rendelkezik a 

közvetlenül ivóvízzel érintkező használat esetére
• Betonfelületek védelme a pozitív és negatív 

víznyomással szemben
Előnyök
1 Gazdaságos választás
2 Lehetővé teszi a felület végső kiegyenlítését - festhető
3 Egyszerű felhordás

HYDROSOL Elastic
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS nagyobb igénybevételű bel- 
és kültéri felületekre, mint pl. erkélyek, teraszok, és olyan 
építmények esetében, amelyek akár ivóvíz tárolására is 
szolgálhatnak (pl.:víztartályok).
Tulajdonságok
• Nagy rugalmasság
• Kiváló tapadás
• Kiváló vízszigetelés
• Megfelelőségi tanusítvánnyal rendelkezik a 

közvetlenül ivóvízzel érintkező használat esetére
• Védelem a pozitív és negatív víznyomással szemben
Előnyök
1 Megakadályozza a sókivirágzást a porózus  

felületeken
2 Alacsony radon-áteresztő képesség
3 Megakadályozza a beton degradációját
4 Egyszerű felhordás
5 Háló- és hajlaterősítő szalagok beágyazására alkalmas
6 Széleskörű alkalmazhatóság
7 Kiváló tapadás alapozást követően, régi felületekre is

HYDROSOL Superflex 2K
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS igénybevett bel- és kültéri 
felületekre, mint pl. medencék, teraszok, fürdőszobák, vizes 
helyiségek
Tulajdonságok
• Kiválóan áthidalja a repedéseket 0,75 mm-ig
• Egyszerű felhordás
• Nagyon jó tapadás
• Nagyfokú rugalmasság 2mm vastagságnál
• Rendkívüli vízszigetelő képesség
• Védelem a pozitív és negatív víznyomással 

szemben
• Tanusítvány: ETA - 09/0393 (JUBIZOL EPS) 
Előnyök
1 Hosszantartó vízszigetelő védelem
2 Megakadályozza a beton állapotának romlását
3 Felhordása lehetséges csupán 2 rétegben is
4 Univerzális felhasználhatóság

FÜRDŐSZOBA

1. Alapozó bevonat (cement vagy mészcement felületek): 
Jukol Primer (1:1 arányú hígítás vízzel) 

2. Vízszigetelés: 1. réteg HYDROSOL Superflex, Elastic vagy Express 
(Superflex vagy Express használata esetén az 1. réteg elhagyható) 

3. Vízszigetelés: HYDROSOL hajlaterősítő szalag vagy 
mandzsetta beépítése

4. Vízszigetelés: 2. réteg HYDROSOL Superflex, Elastic vagy 
Express + JUBIZOL armatúraháló (padlófelületek esetében)

5. Vízszigetelés: 3. réteg HYDROSOL Superflex, Elastic vagy Express
6. Csempelapok ragasztása: AKRINOL Elastic, Flex vagy Uniflex
7. Fugázás: AKRINOL Fugamix vagy Fugalux

HYDROSOL hajlaterősítő szalagok, 
mandzsetták és sarokelemek
Fal- és padlófelületek találkozási felületeinek szigetelésére és 
megerősítésére, dilatációs hézagok rugalmas szigetelésére 
HYDROSOL Superflex, Elastic vagy Express 1K anyagokkal 
együtt használva.

HYDROSOL Decor – dekoratív 
vízzáró rendszer
A helyiségek vízzel és nedvességgel szembeni védelme 
esetében a dekorációs trendek egyre inkább a csempék 
használata nélküli falvédelem rendszerére irányulnak. A 
HYDROSOL Decor rendszer számos előnnyel rendelkezik 
a végfelhasználó számára, mivel kényelmesen, könnyen 
kezelhető és egyszerűen tisztítható.

HYDROSOL Express 1K - felhasználásra kész 
vízszigetelő anyag

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS igényes beltéri felületekhez, mint 
pl. HYDROSOL Decor Base felhordása előtti és igényes 
kerámiaburkolatok alatti vízszigeteléshez.

Tulajdonságok
• Egyszerű felhordás
• Gyors száradás
• Nagyfokú rugalmasság már 1 mm 

vastagságnál is

Előnyök
1 Megfizethető rendszer csempe nélkül
2 Ellenáll a penésznek és az algának
3 Gyorsabb kivitelezés - következő réteg 

gyors beépíthetősége
4 Felhasználásra kész
5 Alacsony anyagszükséglet
6 Egyszerűen felhordható

HYDROSOL Decor base - dekoratív vízzáró anyag

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS vízzel és nedvességgel terhelt 
függőleges felületek dekoratív védelmére (fürdőszobák, 
zuhanyzók, konyhák, stb.).

Tulajdonságok
• Teljes vízállóság
• Színezhető
• Egyszerű felhordás és csiszolhatóság
• További felületvédelem  a HYDROSOL 

Poliurethane 2K-val használva

Előnyök
1 Microtopping hatás kivitelezhetősége
2 Megfizethető rendszer csempe nélkül
3 Egyszerűen karbantartható
4 Felhasználásra kész
5 Gyors további felhasználás

HYDROSOL Polyurethane 2K - kiváló ellenálló 
képességű, kétkomponensű, színtelen bevonat

KiVÁLÓ VÁLASZTÁS a felület védelmére, amely nedvességnek, 
víznek és mechanikus megterhelésnek van kitéve.

Tulajdonságok
• Teljes vízállóság
• Nagyfokú ellenállás a mechanikai 

sérülésekkel szemben
• Ellenáll a különféle vegyi anyagoknak
• UV-álló

Előnyök
1 Egyszerűen karbantartható
2 Nagyon hosszú élettartam
3 Ellenáll a penésznek és az algának
4 Egyszerűen beépíthető
5 Alacsony anyagszükséglet
6 Gyors száradás



AKRINOL Fugalux

10 WHITE 20 CHESNUT

11 JASMIN 211 RED

111 NATURA 22 SKY BLUE

112 CREAM 221 OCEAN

113 VANILLA 171 GRASS

12 IVORY 141 SILVER

13 BEIGE 14 MANHATTAN

25 CARAMEL 142 ANTRACITE

251 SIENNA 143 GRAPHITE

18 BROWN 151 BLACK

Juboflex MS

RAL 9016 - WHITE RAL 7030 - GREY

Juboflex Acryl

RAL 9016 - WHITE

Juboflex Silicone

10 WHITE 14 MANHATTAN 142 ANTRACITE

11 JASMIN 18 BROWN 143 GRAPHITE

12 IVORY 25 CARAMEL 151 BLACK

13 BEIGE 141 SILVER TRANSPARENT

Színválaszték a JUB Favourite 
Feelings színkártya szerint.
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Fugázó- és tömítőanyagok

AKRINOL Fugalux 
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS erősebben igénybe vett beltéri és kültéri 
felületekre (zuhanykabinok, frekventált területek, padlófűtéssel 
rendelkező felületek).
Tulajdonságok
• Nagyfokú rugalmasság
• Kiváló vízállóság
• Hozzáadott védelem algák és penész ellen
• Megnövelt kopásállóság

Előnyök
1 Kiválóan ellenáll a környezeti hatásoknak (alga- és 

penész képződés, kopás, vízfelvétel)
2 Nagyon jó alkalmazhatósági tulajdonságok

JUBOFLEX Silicone  
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS rések tömítésére nedves helyiségekben 
(fürdőszobák, konyhák, zuhanykabinok), ahol hosszú távú 
védelmet kívánunk nyújtani az algák és penészek kialakulása ellen.
Tulajdonságok
• Megnövelt ellenállóság algákkal és a penész kialakulásával szemben
• Rendkívüli rugalmasság szélsőséges időjárási körülmények között is
• Tartósan rugalmas tömítés
• Nem okoz korróziót
• UV-álló

Előnyök
1 Csökkenti a felület fertőzésének lehetőségét az algák és a penész 

kialakulása esetében
2 Sérült fémfelületen megakadályozza a korrózió terjedését
3 Üvegek behelyezése fa-, alumínium- vagy PVC keretekbe
4 Sokoldalúan felhasználható
5 Kiváló tapadás a legtöbb építőanyaghoz

JUBOFLEX MS  
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS gipszkarton és egyéb masszív beltéri 
épületrész közötti rések kitöltésére, amiket le szeretnénk festeni.
Tulajdonságok
• Beltéri falfestékekkel átfesthető
• Oldószermentes
• Kiváló rugalmasság
Előnyök
1 Kiváló ár-minőség arány
2 Növeli a kitöltött rések tartósságát
3 Nem teljesen száraz felületen is használható
4 Kiváló tapadás a legtöbb építőanyaghoz

JUBOFLEX Acryl  
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a légköri hatásoknak kitett és erősen 
terhelt bel- és kültéri felületeken (homlokzatok, külső felületek, 
dilatációk, tetőlemezek) lévő elemek ragasztására és tömítésére.
Tulajdonságok
• UV-álló
• Oldószermentes
• Kivételes rugalmasság
Előnyök
1 Lefesthető a legtöbb vizes bázisú, epoxi és poliuretán festékkel és lakkal
2 Kivételesen ellenáll az öregedéssel szemben (megőrzi rugalmasságát)
3 Száradás közben nincs kellemetlen szag

Vízszigetelés és 
csempelapok beépítése

A csemperagasztókat és fugázó anyagokat a 
AKRINOL márkanév alatt egyesítettük, míg a 
vízszigetelő anyagaink a HYDROSOL márkanév alatt 
érhetők el.

Ez a két márkanév a termékcsoportok széles körét 
foglalják magukba, melyek elengedhetetlenek a 
hatékony vízszigeteléshez (vízszigetelő anyagok) és 
a csempelapok beépítéséhez (csemperagasztók, 
fugázó- és tömítőanyagok). A helyiségek és épületek 
megfelelő és hosszútávú védelméhez a termékeket 
rendszerben, illetve megfelelő sorrendben kell 
beépíteni.

Az AKRINOL és a HYDROSOL márkanév termékeivel 
hatékony védelmet nyújthatunk: 
• fürdőszobáknak,
• konyháknak,
• erkélyeknek és teraszoknak,
• medencéknek,
• betonkerítéseknek,
• tartó- és támfalaknak,
• vízgyűjtőknek,
• vízóra- és szerelvény aknáknak.

Az alábbiakban fürdőszobához, erkélyhez, teraszhoz 
és beton támfalhoz mutatunk rendszermegoldásokat.

SZÍNKÁRTYAFugázó- és tömítőanyagok 

AKRINOL Fugamix
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS erősen igénybevett beltéri és 
kültéri felületekre (zuhanykabinok, teraszok, erkélyek, 
lépcsőházak, padlófűtéssel rendelkező padlók).
Tulajdonságok
• Több mint 300 színárnyalatban
• Felhasználásra kész
• Alkalmas meglévő fugák felújítására
• Hozzáadott védelem algák és penész ellen
• Kiváló rugalmasság
• Kiváló vízállóság
• Ellenáll az agresszív tisztítószereknek

Előnyök
1 Színárnyalatok nagy választéka, és így lehetőség a kombinálásra
2 Bel- és kültéren is használható
3 Régi fugák felfrissítéséhez
4 Felhasználásra kész
5 A fugázó anyag több rétegben is felhordható

Csemperagasztók

AKRINOL Classic
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS az erősebben igénybe vett beltéri 
(padlófűtéssel rendelkező padlók) és kevésbé igénybe 
vett kültéri felületekre, valamint 
alkalmas porobeton blokkok 
ragasztására is.
Tulajdonságok
• Bel- és kültéri felületekhez
• Rendkívüli tapadás
Előnyök
1 Ideális ár-érték arány
2 Könnyű felhordás és 

megmunkálhatóság
3 Univerzális felhasználhatóság

AKRINOL Uniflex
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS az erősebben igénybe vett beltéri 
(mint pl. garázsok, padlófűtéssel rendelkező padlók) 
és közepesen igénybe vett kültéri 
felületekre, felújításokhoz is alkalmas.
Tulajdonságok
• Nagyfokú tapadás
• Régi csempelapokra történő ragasztásra
• Jó rugalmasság
Előnyök
1 Hosszú élettartam
2 Könnyű felhordás és megmunkálhatóság
3 Hosszú nyitott idő

AKRINOL Elastic
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS az erősebben 
igénybe vett beltéri és kültéri felületekre, melyeken 
nagyobb fizikai és hőmérsékleti terhelés várható 
(padlófűtéssel rendelkező padlók, garázsok, erkélyek, 
lépcsők).
Tulajdonságok
• Használható nagy terhelésnek kitett 

felületeken
• Kiváló rugalmasság
• Kiváló tapadás
Előnyök
4 Nagy terhelhetőség
5 Rendkívül hosszú élettartam
6 Könnyű felhordás és megmunkálhatóság
7 Hosszú nyitott idő

Csemperagasztók

AKRINOL Flex
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS az erősen igénybe vett beltéri és kültéri 
frekventált felületekre, melyeken nagyobb hőmérsékleti 
és fizikai terhelés várható (bevásárló központok, iskolák, 
kültéri sötét csempék, padlófűtéssel 
rendelkező padlók, medencék, teraszok).
Tulajdonságok
• Kiváló rugalmasság 
• Meghosszabbított nyitott idő
• Kiváló tapadás
Előnyök
1 Nagy terhelhetőség
2 Rendkívül hosszú élettartam
3 Meghosszabbított nyitott idő
4 Könnyű felhordás és megmunkálhatóság

AKRINOL Uniflex rapid
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS erősebben igénybe vett beltéri 
(lépcsőházak, folyosók, garázsok) és közepesen igénybe 
vett kültéri felületekre, ahol fontos a további megmunkálás 
gyors folytatása.
Tulajdonságok
• További megmunkálás 4 óra elteltével
• Nagyfokú tapadás
• Jó rugalmasság
Előnyök
1 A helyiségek gyors használatba vételének 

lehetősége
2 Hosszú élettartam
3 Rövid időn belül járható
4 Csökkentett lecsúszás függőleges felületeken

AKRINOL Uniflex white
KIVÁLÓ VÁLASZTÁS erősebben igénybe 
vett beltéri (lépcsőházak, folyosók, garázsok) és közepesen 
igénybe vett kültéri felületekre, főként 
átlátszó burkolatok, valamint fehér kövek 
és márvány ragasztásához.
Tulajdonságok
• 10 mm vastagságig felhordható
• Nagyfokú tapadás
• Jó rugalmasság
Előnyök
1 A világos fugázó anyagok nem színeződnek el
2 Nem üt át az átlátszó burkolatokon
3 Kisebb egyenlőtlenségek kiegyenlítésének 

lehetősége
4 Meghosszabbított nyitott idő
5 Időmegtakarítás fugák tisztításakor A színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, valós színminták az üzletek színkártyáiban találhatók.


