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Ravenit D hellgrau (svetlosiva) 
Hidravlična hidroizolacijska malta 

 

 

 

 

Opis proizvoda 

                    Opis/material 
 
 
 
 

Predvidena uporaba 
 
 
 
 
 
 
 

         Lastnosti 
 
 
 
 
 
 

                                                               Barvni toni 

   Tehnični certifikati/soglasja  

    Pakiranje/velikost embalaže 

 

                                                          Skladiščenje 
 
 
 
 

          Zagotavljanje                   
                kakovosti 

Finozrnata malta v prahu na osnovi specialnih cementov in plamensko sušenih 

kremenovih peskov.   

Vsebuje najnovejše, najučinkovitejše dodatke za tesnjenje, plastifikatorje in 

pospeševalce.  

Je brez kloridov in betonu škodljivih sestavin. 

Trajna, toga zatesnitev gradbenih elementov iz betona ali cementnega ometa, ki so v stiku 

s terenom/zemljino, pritiskajočo in nepritiskajočo vodo. 

■ Visoke gradnje: temelji, kletni podstavki, kletni zidovi, hlevi, garaže ipd. 
■ Nizke gradnje: zatesnitev rezervoarjev, kanalov, jaškov, rovov ipd. 

Ni primerno za notranjo zatesnitev odprtih rezervoarjev. 

Za zbiralnike deževnice dodajte proizvodu Ravenit D hellgrau še aditiv Disbocret Additiv 

oziroma Disbocret Mörtel 520/A. 

Ravenit D hellgrau lahko z dodatkom vode zmešamo do tesnilne malte, primerne za 

obdelovanje z gladilko. Ta tesnilna malta se dobro oprime betona, cementnega estriha in 

cementnega ometa, tudi na navpičnih površinah in spodnjih previsih.  

Po strditvi omogoča sloj Ravenit D hellgrau odlično hidroizolacijo proti delovanju vode, celo 

pri vodnem tlaku do 7 bar. 

Tesnilna masa iz Ravenit D hellgrau se odlično obdeluje, ima dobro pokrivno moč in 

zagotavlja trde, abrazijsko odporne površine. 

Svetlosive barve. 

Dunajski magistrat: brez kloridov, vodotesno, zdrži vodni tlak do 7 bar. 

■  5 kg  
■ 25 kg 

Vedno skladiščimo v dobro zaprti embalaži, na suhem. 

Ravenit D hellgrau ima pri suhem skladiščenju v originalnih vrečah rok trajanja ca. 9 

mesecev. Vsebino odprte vreče čim prej porabimo. 

Če so se v materialu naredile kepice ali kroglice, na primer zaradi neprimernega 

skladiščenja, takega materiala ni dovoljeno uporabiti.  

Visokokakovostni izdelki zahtevajo strog nadzor nad surovinami in njihovo predelavo.  
Interni kemijski strokovnjaki zagotavljajo to kakovost od vhoda do izhoda blaga. 

AvenariusAgro proizvaja gradbene proizvode po TÜV-preizkušenem in certificiranem 

sistemu upravljanja kakovosti ISO 9001-2015 in ima podeljen certifikat za odgovorno 

proizvodnjo Responsible Care. 
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Tehnični podatki  

      Poraba 

 

                                      Pravilna debelina nanosa  

                                                  Mešalno razmerje 

                          Odprti čas za vgradnjo materiala 
 

 
   Nasipna gostota 

 
 
 

   Kemična   
 odpornost 

    Mehanska  
    odpornost 

 
                                           Vremenska odpornost 

 
 
 

             Priprava površine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Predlog za izvedbo premaza  

  Obdelovanje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Vmesni delovni premori 

Ravenit D hellgrau: 

■ Brez vodnega tlaka:  3 – 4 kg/m
2
 za oba delovna koraka; 

■ Z vodnim tlakom: 4 – 5 kg/m
2
 za oba delovna koraka. 

2 – 3 mm. 

Pribl. 5 l (+/- 0,5 l) vode na 25 kg proizvoda Ravenit D hellgrau 

■ Pri +7 °C: pribl. 1 uro in pol;  
■ Pri +20 °C: pribl. 1 uro;  
■ Pri +30 °C: pribl. 40 minut. 

Pribl. 1,3 kg/l. 

Odpornost 

Proizvod je odporen proti vodi, nevtralnim solnim raztopinam. razredčenim lugom; v pretežni 

meri je odporen proti oljem in čistilom.  Ni odporen proti kislinam. 

Odporen proti praskam, zdrži običajne mehanske postopke čiščenja; odporen proti pritiskajoči 

vodi s sprednje strani do tlaka 7 bar (ne sme biti tlaka z zadnje strani!); odporen proti nasipu 

zemljine.   

Odporen. 

Izvedba  

Ravenit D hellgrau nanašamo samo na stabilno (trdno), ravno podlago, ki je trajno 

oprijemljiva – največkrat je to jeklobeton. 

S površine je treba odstraniti vso umazanijo, zlasti olje, katran, bitumen in zemljo, pa tudi 

cementno blato, in sicer temeljito, brez ostankov. 

Žičnate vezi, odmična držala ipd. je treba odščipniti pribl. 3 cm pod betonsko površino. 

Luknjo je treba nato zapolniti s sanacijsko malto, modificirano z umetnimi dodatki, npr. 

Disbocret Saniermörtel 633. 

Na kakršnih koli odprtih mestih v površini – skupek peska, grobopornata mesta, delovne 

fuge – je treba odbiti nestabilne dele do trdne gradbene substance. 

Očiščena odprta mesta v površini nato zapolnite s sanacijsko malto Disbocret 

Saniermörtel 633 v isti ravnini z ostalo površino. Odstranite robate ostanke opaža.  

Med podzidkom in navpičnimi stenami ali v drugih zidnih kotih/vogalih vedno namečite  
polkrožne zaključne robove (npr. s sanacijsko malto Disbocret Saniermörtel 633 ali Ravenit 

Hohlkehlmörtel). Opečnati zid pred uporabo proizvoda Ravenit D hellgrau, zlasti če je 

izpostavljen pritiskajoči vodi, prej obdelajte z vsaj 1,5 cm debelim, fino zaribanim slojem 

cementnega ometa. 

Pri zbiralnikih za deževnico iz betona mora imeti površina podlage  vsaj odtržno 

trdnost 1,5 N/mm
2
. 

Število nanosov: 2. 

Za izravnalne sloje vmešajte 25 kg Ravenit D hellgrau v pribl. 5 l vode postopoma – po 

porcijah. Pazite, da skrbno premešate zmes – brez grudic. 

Delovna temperatura za obdelovanje proizvoda Ravenit D hellgrau naj znaša med +5 °C in 

+30 °C (temperatura materiala, podlage in zraka). 

Po izteku odprtega časa za vgradnjo materiala malta Ravenit D hellgrau ni več primerna 

za obdelovanje – ne smete ji dodajati vode in nadaljevati z obdelovanjem, ampak jo morate 

zavreči. 

Pred nanašanjem hidroizolacijske malte vsako vpojno podlago dobro namočite, vendar ne 

tako, da na površini stoji voda. 

Za nanašanje uporabljamo zidarski oblič ali jekleno gladilko in gladilno žlico.  

Dilatacijskih (gibajočih) stikov ni dovoljeno preplastiti z malto Ravenit D hellgrau.  

(V poštev pride zatesnitev s proizvodom, na primer Palesit Kunststoff 021). 

Na posebej gladki podlagi in za zbiralnike deževnice iz betona uporabite kot tekočino za 

mešanje mešanico iz vode in aditiva Disbocret Additiv oziroma Disbocret Mörtel 520/A. 

Ca. 5 l vode + ca. 2 kg Disbocret Additiv oziroma Disbocret Mörtel 520/A na eno vrečo 

proizvoda (25 kg) Ravenit D hellgrau. 

Za hidroizolacijo proti vlagi (izpostavljenost podtalni/talni vodi) obdelajte vertikalne površine s 

hidroizolacijsko malto iz proizvoda Ravenit D hellgrau vedno vsaj 0,5 m nad najvišjim nivojem 

vode.  

Premor med delovnimi fazami: od 12 do 24 ur. 

Gotovi premazi iz proizvoda Ravenit D hellgrau morajo biti zaščiteni še 2 dni, da se ne bi 

prehitro izsušili (izhlapevanje) z dodatnim vlaženjem, prekrivanjem ali podobnim; 

to še zlasti velja pri nizki zračni vlagi, neposredni sončni pripeki in močnem vetru.  
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■ Obremenitev premazov iz sveže malte Ravenit D hellgrau s padavinami: 
Šele po končni strditvi. 

■  Obremenitev s pritiskajočo vodo:  
Šele po 14 dneh.  

                            Premazovanje starih premazov:   Premazovanje starih premazov iz Ravenita D hellgrau:  
 

Pri pokrivnih premazih in polaganju ploščic na star premaz iz Ravenita D hellgrau  

se lahko pojavijo težave z oprijemom, zlasti na površinah pod vodo; 
zato odsvetujemo pokrivne premaze in polaganje ploščic na Ravenit D hellgrau. 
  

Če želite obstoječi stari premaz iz Ravenita D hellgrau (gladek sloj) preplastiti spet z 

Ravenitom D hellgrau, priporočamo brušenje, da postane površina bolj robata za boljši 

sprijem.  

        Čiščenje orodja  Delovne pripomočke očistite takoj po uporabi z vodo. Strjeni material Ravenit D hellgrau je  
                                       mogoče odstraniti le še mehansko ali s cementnim topilom za beton.   

Kemijsko-pravne določbe  

                                                      Odstranjevanje  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi  
                                                                                    odpadki. 

 Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo 

odstranite tako kot izdelek.  

               Varnostni list  Varnostni list je na voljo na spletni strani http://www.avenariusagro.at in www.caparol.si.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnična informacija: Ravenit D hellgrau, izdaja 07 / 2018  

Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj. Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina  
tehnične informacije ne zavezuje.  Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno  
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu. Z novo izdajo tehnične informacije/novo PDF-verzijo je vsebina te tiskovine 

ukinjena. 
  

Tehnično svetovanje  

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če je konkreten primer problematičen, 
Vam naši strokovni svetovalci lahko pomagajo s podrobnimi navodili za Vaš objekt.  

 

 

Zastopnik za Slovenijo: CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda 

telefon: 059 209 220, faks: 01 300 70 80, internet: www.caparol.si, e-pošta: info@caparol.si 
 

http://www.caparol.si/

