
NAVODILA ZA UPORABO 

Varnost pri delu 

Pri predelavi  gradbenih kemičnih proizvodov je 
potrebno vedno upošte sledeče varnostne ukrepe: 

□ Med delom ne jejte, pijte in ne  kadite
□ Izogibajte se kontakta proizvoda s kožo in očmi
□ Ne hranite proizvoda v bližini živil in pijač
□ Vedno uporabljajte zaščitno obleko
□ Upoštevajte varnostni list

Pomembno obvestilo 
 Pri  transportu, skladiščenju in delu vedno upoštevajte 
navodila za delo, oznake na embalaži, varnostne liste. V 
primeru dodatnih informacij pokličite: 059/375 151. 
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Skladiščenje 
Embalaža naj bo nepredušno zaprta 
Material skladiščite na dobro prezračevanem, 
hladnem in suhem mestu, kjer ne zmrzuje 
Zašči te ga pred vročino in direktno sončno 
svetlobo 
Čas skladiščenja minimalno 6 mesecev 
Posode v zimskem času, če je le možno, pred 
uporabo hranite na sobni temperaturi. 

Zahteve za podlago 
Ustreznost podlage je potrebno preveri  od primera do 
primera. Podlaga mora bi  čista, suha, brez ostankov 
eflorescence (cvetenja betona), prahu, olj, maščob in 
druge umazanije, ki bi zmanjševala prijem na podlago. 

Pogoji uporabe:  
Triflex proizvodi se lahko uporabljajo v 
temperaturnem območju, navedenem na 
e ke  in v tehničnem listu 
Pri delu v zapr h prostorih ali ko so presežene 
mejne vrednos  v zraku s Triflex produk , ki 
vsebujejo topila ali monomere  (glejte točko 8 
v varnostnem listu) vedno uporabljajte 
zaščitno masko. Poleg tega zagotovite 
prezračevanje v prostoru z vsaj 7 kratno 
izmenjavo zraka na uro. 

Kaj storiti pri prekinitvi dela:
Če se delo prekine za več kot 12 ur, oziroma če dežuje ali 
se premaz kako drugače onesnaži, je potrebno mesto 
nanosa Triflex ak vira  s Triflex Cleaner čis lom. Čas 
izhlapevanja najmanj 20 minut. Prehod na sosednja 
mesta tesnjenja se mora prekri  vključno s Tricoflex 
kopreno za najmanj 10 cm. To velja tudi za dovode in 
odvode in izdelavo detajlov  s Triflex Prodetajlom. 

Predelava in poraba:  
Primer 
Primer se nanaša z ozkim valjčkom da  se 
ustvari nanos filma. Poraba cca 0,40 kg/m2. 
Najprej se premažejo stenske nato talne 
površine.  Primerji, ki  jih set ne vsebuje se 
morajo naroči  posebej. 
Tesnjenje: 
Za uporabo pripravljeno mešanico Triflex 
Prodetail nanesite v debelem sloju (cca 2,00 
kg/m2)   z ozkim valjčkom in jo enakomerno 
porazdelite.  V sveže nanešeni sloj Triflex 
Prodetaila položite dimenzionirano vlaknovino, 
ne da bi pod njo ostali mehurji. 
Vlaknovino  prekrijete z naslednjim slojem 
Triflex Prodetaila (ca 1,00 kg/m2 ) 

Priprava podlage: 
Podlaga Priprava podlage Grundiranje (1)

Aluminj zdrgni  s Triflex čis lom,  z brusno ploščo naredi  površino hrapavo brez grundiranja 
Asfalt zbrusi , rezka  ali brezprašno peska Triflex Cryl Primer 222 
Hladen bitumenski 
premaz preizkusi  spojnost Triflex Cryl Primer 222 

Kompozitni 
toplotnoizolacijski  sistemi 

Triflex Por R 100 

Beton zbrusi , rezka  ali brezprašno peska Triflex Cryl Primer 276 
Baker zdrgni  s Triflex čis lom,  z brusno ploščo naredi  površino hrapavo brez grundiranja 
s steklenimi vlakni ojačeni 
polimeri zdrgni  s Triflex čis lom,  z brusno ploščo naredi  površino hrapavo brez grundiranja 

Steklo zdrgni  s Triflex čis lom,  površino naredi   hrapavo, preizkusi  spojnost Triflex Cryl Primer 222 
Vroči bitumenski premaz preizkusi  spojnost Triflex Cryl Primer 222 
Lahek beton Triflex Cryl Primer 276 
Malta modificirana s 
polimeri 

zbrusi , rezka  ali brezprašno peska Triflex Por R 100 

Premazi zbrusi , popolnoma odstrani odvisno od podlage 
Omet/zidovje Triflex Cryl Primer 276 
Plas čna folija(2) na zahtevo na zahtevo 
Akrilno steklo zdrgni  s Triflex čis lom,  z brusno ploščo naredi  površino hrapavo brez grundiranja 
Polimerni bitumenski 
trakovi (PY-E) mod s  (SBS) 

zdrgni  s Triflex čis lom,  
površino naredi   hrapavo 

Polimerni bitumenski 
trakovi (PY-E) mod z  (APP) Preizkusi  spojnost Triflex Cryl Primer 222 

PVC preformirani deli, 
trdni zdrgni  s Triflex čis lom,  površino naredi   hrapavo brez grundiranja 

Estrihi zbrusi , rezka  ali brezprašno peska Triflex Cryl Primer 276 
Nerjaveče jeklo zdrgni  s Triflex čis lom,  z brusno ploščo naredi  površino hrapavo brez grundiranja 
Pocinkano jeklo zdrgni  s Triflex čis lom,  z brusno ploščo naredi  površino hrapavo brez grundiranja 
Les odstrani  premaz Triflex Cryl Primer 276 
Cink zdrgni  s Triflex čis lom,  z brusno ploščo naredi  površino hrapavo brez grundiranja 
1)Triflex ProDetail Starter set vsebuje Triflex  Cryl Primer 276. Triflex Pro Detail Mini Starter set ne vsebuje primerja. Če je v tabeli
zahtevano, da se uporabi primer, ki ga set ne vsebuje, ga je potrebno naroči  posebej. 
2)Oprijem na plas čno folijo je potrebno pred pričetkom dela preizkusi  na manjši površini. 
Informacije o ostalih proizvodih dobite na zahtevo. 
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Vsebina pakiranja – setov 

Spodaj opisani se  vsebujejo osnovno opremo za zatesnitev s kov  in detajlov. 

Material:   
3 x 3,75 kg Triflex ProDetail 
1 x 2,00 kg Triflex Cryl 
Primer 276 
4 x 0,10 kg Triflex Catalizator 
1 l Triflex čis o 
15 m Triflex vlaknovine, 
širina 26 cm 

Orodje: 
1 plas čno vedro s pokrovom 
5 palic za mešanje 
5 ozkih valjčkov + držalo  
1 čopič za radiatorje 
1 škarje iz litega železa 
1 rola Triflex lepljivega traku 
1 par gumijas h rokavic 
2 čis lni krpi 

Material:   
1 x 3,75 kg Triflex ProDetail 
2 x 0,10 kg Triflex Catalizator 
1 l Triflex čis o 
5 m Triflex vlaknovine, širina 
26 cm 

Orodje: 
1 plas čno vedro s pokrovom 
1 palica za mešanje 
3 ozki valjčki + držalo  
1 raven čopič 
1 škarje iz litega železa 
1 rola Triflex lepljivega traku 
1 par gumijas h rokavic 
2 čis lni krpi 

Navodilo za uporabo 

Priprava podlage 

Vpojne podlage (beton, asfalt) se 
morajo zbrusi  z diamantno 
brusno ploščo za beton, da 
dosežemo  vpojnost in trdnost 
podlage 

Kovinske ali plas čne površine je 
pred premazom potrebno očis  
s Triflex čis lom in jih nato 
obrusi .  

Pri večjih površinah je to 
potrebno stori  z  brusno ploščo 

Manjše površine lahko obrusite s 
smirkovim papirjem. 

Temeljni premaz 

Premešajte Triflex Cryl Primer 276, 
upoštevajte navodila za mešanje 
navedena na embalaži. 

Temeljni premaz  temeljito 
premešajte. Čas mešanja najmanj 
2 minu .. 

Po potrebi uporabite samo del 
pripravljene mešanice. V tem 
primeru zamešajte vanjo ustrezno 
količino Triflex katalizatorja. 
Mešajte, dokler v zmesi ni več 
nobenih grudic. 

Robove in s ke oblepite z lepilnim 
trakom. Temeljni premaz nanesite v 
tankem sloju. 
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Mešanje hidroizolacijskega premaza 

! 
Pozor: 
Upoštevajte navodila za 
mešanje na embalaži. Če 
pripravljate delne 
količine, je potrebno vse 
komponente skladno z 
navodili za mešanje 
ustrezno preračun .. 

Premešajte Triflex  ProDetail, 
upoštevajte navodila za mešanje 
navedena na embalaži. 

Hidroizolacijski premaz temeljito 
premešajte. Čas mešanja najmanj 
2 minu ..  

Po potrebi uporabite samo del 
pripravljene mešanice. V tem 
primeru zamešajte vanjo ustrezno 
količino Triflex katalizatorja. 
Mešajte, dokler v zmesi ni več 
nobenih grudic. 

Hidroizolacija stenskih stikov 

Na steno nalepite lepilni trak v 
višini  do koder bo nanešen 
hdiroizolacisjki premaz. 

Pripravite kose iz Triflex vlaknovine 
za notranje in zunanje  kote. 
Izrežite krog ( Ø cca 10 cm) in ga 
enkrat zarežite do sredine. 

Zunanji kot: 
S čopičem ali valjčkom nanesite 
zadostno količino 
hidroizolacijskega premaza in  
nanj položite ustrezen kos 
vlaknovine. Pod vlaknovino ne 
sme bi  mehurjev zraka. 

Nato na vlaknovino nanesite nov 
debelejši sloj hidroizolacijskega 
premaza. 

Notranji kot:  
S čopičem ali valjčkom nanesite 
zadostno količino 
hidroizolacijskega premaza in  nanj 
položite ustrezen kos vlaknovine. 
Pod vlaknovino ne sme bi  
mehurjev zraka.. 

Nato na vlaknovino nanesite nov 
debelejši sloj hidroizolacijskega 
premaza. 

Z valjčkom nanesite na steno 
zadostno količino 
hidroizolacijskega premaza (cca 2 
kg/m2). 

Nato  v  sveže nanešeni oremaz 
položite odrezano vlaknovino ali jo 
odvijte direktno iz role. Vlaknovino 
v snite v premaz, da se dobro 
prepoji, pri tem pod njo ne smejo 
osta  zračni mehurji. 

Pri notranjih ko h names te 
vlaknovino cca 5 cm čez kot in 
diagonalno zarežite do kota v na 
tleh nastalo gubo. 

Pri zunanjih ko h names te 
vlaknovino cca 5 cm čez kot in jo 
na tleh diagonalno zarežite do 
kota. Upognite vlaknovino preko 
kota in na tleh nastalo nepokr  
površino prekrijte z  dodatnim 
kosom vlaknovine. 

Tudi dodatni kos vlaknovine 
prekrijte z zadostno količino 
hidroizolacijskega premaza (cca 
1,00 kg/m2). 

Takoj odstranite lepilni trak. 
Končano! 
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Kako zatesniti  zračnik 

Names te lepilni trak na površino 
okrog zračnika (min. 10 cm). 
Pripravite kose vlaknovine 
Tricoflex.  
Cev:  širina 20 cm, dolžina obseg 
cevi + 5 cm; vlaknovino zarežite po 
celotni dolžini, rezi naj bodo 
globoki 5 cm in  v razmaku 1 cm. 

Površina:  
Pripravite dva kosa vlaknovine, ki 
sta na eno strani obrezana v obliki 
črke U, da se prilegata obodu cevi. 
Oba kosa vlaknovine se morata ob 
cevi prekriva  vsaj za 5 cm. 

Z valjčkom ali čopičem nanesite na 
površino okrog cevi zadostno 
količino hidroizolacijskega premaza 
(cca 2,00 kg/m2). V sveži premaz 
položite vlaknovino za cev in 
zagotovite, da bo dovolj prepojena 
s premazom in da pod njo ni 
zračnih mehurjev. 

Hidroizolacijski premaz nanesite še 
na okoliško površino (cca 2,00 
kg/m2) položite prvi kos 
vlaknovine, da pod njim ni zračnih 
mehurjev in ga obilno premažite z 
drugo plastjo hidroizolacijskega 
premaza (cca 1,00 kg/m2). 

! 
Pomembno: 
Kose vlaknovine vedno 
pripravite preden 
pričnete z mešanjem 
posameznih 
komponent. 

Nanesite hidroizolacijski premaz na 
preostalo površino okrog cevi in 
položite drugi kos vlaknovine, tako 
da pod njo ni zraka. 

Lepilni trak odstranite, ko je 
nanešeni hidroizolacijski premaz še 
svež.. 

Kako zatesni  odtok 

Names te lepilni trak na površino 
okrog odtoka in odtok začepite s 
krpo za čiščenje. 
Očis te odtok s Triflex čis lom in s 
smirkovim papirjem ročno obrusite 
površino 

Pripravite  kose vlaknovine Triflex. 
Odtok:širina 15 cm, dolžina  obseg 
odtoka + 5 cm vlaknovino zarežite 
po celotni dolžini, rezi naj bodo 
trikotno oblikovani, globoki 5 cm in  
v razmaku 1 cm. 

Površina:  
Kos vlaknovine ki ima v sredini 
zvezdasto zarezo v širini premera 
odtoka. 

V in okrog odtoka nanesite 
zadostno količino 
hidroizolacijskega premaza (cca 
2,00 kg/m2) in v odtok names te 
pripravljen kos vlaknovine. Pod 
njim ne sme bi  zračnih mehurjev. 
Nato names te del z zarezami 
okrog odpr ne odtoka in nanesite 
nov sloj premaza (cca 1,00 kg/m2). 

Na steno odtoka in na površino 
okrog njega nanesite zadosten sloj 
hidroizolacijskega premaza (cca 
2,00 kg/m2). 

Na površino names te drugi 
pripravljen kos vlaknovine (brez 
vmesnih zračnih mehurjev) in s 
čopičem names te zvezdaste 
zareze vlaknovine v odtok. 

Na nameščeno vlaknovino 
nanesite dodatni sloj 
hidroizolacijskega premaza (cca 
1,00 kg/m2). 

Iz odtoka odstranite čep/krpo in 
takoj odstranite lepilni trak. 
Končano! 

 Splošna informacija

V tem dokumentu so zajete, do danes poznane praktične izkušnje. To so splošna priporočila za vgradnjo in se ne morejo upoštevati za vse 
konkretne primere in za vse posamezne okoliščine. Zato ne morejo biti osnova za reklamacije oz. povračilo škode. Pridržujemo si pravico 
do sprememb  na osnovi novih spoznanj.
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