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ENKOPUR® hidroizolācija 
 

Produkts:    ENKOPUR® hidroizolācija jumtiem, balkoniem un terasēm 
Ražotājs:    ENKE-WERK Johannes Enke GmbH&Co. KG,  

Hamburger strasse 16, D-40221, Diseldorfa, Vācija. 
Dokumentācija:  Drošības datu lapa, Ekspluatāciju īpašību deklarācija un Lietošanas instrukcija 
 
Enkopur ir vienkomponenta izturīgs hermētiķis, kas piemērots metāla, bitumena un šīfera jumtu 
remontam, jumta pieslēgumu, skursteņu un savienojumu vietu hidroizolācijai, kā arī jebkura veida 
balkonu, terašu, kāpņu un citu piebūvju remontdarboiem un hidroizolācijai. 
 
Enkopur ir šķidras konsistences uz poliuretāna bāzes izgatavots produkts tūlītējai lietošanai. 
Savienojumā ar Enke Polyflex armējošo audumu tas veido ilgstošu un drošu aizsardzību pret 
mitrumu. Katrai virsmai ir pieejama piemērota grunts, kas nodrošina hidroizolācijas sistēmas saķeri 
ar apstrādājamo pamatu.  
 

 
Tehsiskā informācija: 
Materiāls: poliuretāna prepolimērs 
Forma: šķidra konsistence 
Krāsa: pelēka un melna 
Izlietojums: vismaz 3 kg/m2 

Glabāšanas laiks: vismaz 6 mēneši neatvērtā oriģinālā 
iepakojumā (spainī) 
Izmantošanas temperatūra:  
+ 5 0C līdz + 30 0C 
Iepakojums: 4 kg metāla spainis 
     12.5 kg metāla spainis 
     25 kg metāla spainis 
 

 
 
Nosacījumi, kas jāievēro darbam ar ENKOPUR hidroizolāciju: 

 Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, tīrai, stabilai un brīvai no eļļām. 
 Labākai hidroizolācijas noturībai virsma jāapstrādā ar tai atbilstošu grunti. 
 Lai nodrošinātu ilgmūžīgu rezultātu, jāievēro pilnīga hidroizolācijas Enkopur uzklāšanas 

sistēma, grunts – Enkopur slānis – Polyflex armējošs audums – Enkopur slānis,. 
 Enkopur uzklāšana bez Polyflex armējošā auduma kārtas ir nevis hidroizolācija, bet vienkārši 

“krāsas kārta”. 
 Izmantojot Enkopur hidroizolāciju balkoniem un terasēm ir jāņem vērā, ka produkts neiztur 

pastāvīgu mehānisku slodzi, ko rada galdi, krēsli un bieža staigāšana, tāpēc ir nepieciešams 
virs Enkopur kārtas uzklāt papildus nodilumizturīgu kārtu, piemēram, Enketop. 

 Enkopur masu nedrīkst atšķaidīt! 
 Nestrādāt temperatūrā, kas ir zemāka par  + 5 0C. 
 Pirms darba iepazīties ar Lietošanas instrukciju un Datu drošības lapu. 
 Piemērota tikai āra darbiem. Neizmantot Enkopur hidroizolāciju telpās! 
 IEVĒROJIET!!! Veiciet pareizu un videi draudzīgu Enkopur produktu pārpalikumu un tukšo 

iesaiņojumu utilizāciju. 
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ENKOPUR® IZMANTOŠANAS PIEMĒRI 
  

  
   

  
 

  


