Om Hey'di AS.

Hey’di startet sin virksomhet i 1968. Det opprinnelige
produktspekter omfattet primært vanntett overflatebehandling av mur og betong, senere har en
kontinuerlig aktiv produktutvikling ført frem til dagens
sortiment som omfatter sementbasert dekorpuss,
sparkel- og avrettingsmasser, flislim og fugemasser,
membransystemer, støpemasser og en rekke spesialprodukter til forskjellige formål innen bygg og anlegg.

HEY'DI AS BLE
NOMINERT SOM KANDIDAT
TIL INNOVASJONSPRISEN
2017 FOR WATERSEAL

Bedriften flyttet i 2001 fra Alnabru i Oslo til nytt
anlegg på Ausenfjellet Industriområde i Sørum
kommune, 3 km fra E6 mellom Oslo og Gardermoen.
Anlegget er senere utvidet i flere etapper. En større
utbygging av produksjonslokalene blir ferdigstilt
våren 2010.
Hey’di AS har egen produktutvikling og et dyktig
salgsapparat som er i stand til å lære opp forhandlerleddet og brukere. Et eksempel på denne produktutvikling er “PRO”-serien som er spesielt rettet mot
prosjekter, og de forhandlere som har en aktiv satsing
mot det profesjonelle marked.
Gjennom praktisk bruk og anvendelse har produktene
bevist sin kvalitet og blitt et kjent varemerke.

Hey’di AS.
Adresse: PB 13 Frogner, 2016 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00.
E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no

OM WATERSEAL
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FUKT I BYGNINGER

Alle konstruksjoner i en bygning skal kunne puste.
Fukt som er stengt inne i konstruksjonen er skyld i mange
problemer. Dette kan være maling som flasser av, armering
som ruster, materialer som brytes ned, vekst av sopp og mugg,
salt- og kalkutfelling osv.
Ved bruk av vanlige membranløsninger, så stopper
konstruksjonen å puste. Membranen hindrer innestengt
fukt i å fordampe ut slik at den blir værende igjen i
konstruksjonen. Når fukten blir værende igjen i
konstruksjonen danner den grobunn for vekst av mugg og
sopp. Giftig mugg er et stort helseproblem og kan gi en
rekke alvorlige plager for de som bor i bygningen.
Innesteng fukt bidrar også til mye kortere levetid for
de materialene som konstruksjonen er bygget opp av.
Over tid bryter fukten ned materialene, noe som igjen gir
problemer både med utseende til bygget og ikke minst for
den lastbærende funksjonen. Et tørt bygg bruker også
mindre energi enn et vått bygg.

LØSNINGEN PÅ DETTE ER
HEY’DI WATERSEAL - 100 % VANNTETT
Alle Hey’di Waterseal produkter er 100 % vanntette gjennom
hele tverrsnittet. De kan påføres på både positiv og negativ
side( for eksempel utvendig eller innvendig i en kjeller).
Pustende
Hey’di Waterseal hindrer ikke fukt i konstruksjonen i å fordampe ut. Siden det ikke kommer nytt vann inn, og det vannet som er i konstruksjonen kan komme ut i form av damp,
så vil Hey’di Waterseal etter hvert kunne tørke ut
konstruksjonen. De negative effektene med fukt vil derfor
avta og etter hvert forsvinne helt.

Hey’di Multi Mur
Universalmørtel til reparasjon,
pussing og muring. Kan brukes
utvendig og innvendig, positiv og
negativ side. Brukes på alle
mineralske underlag. Meget gode
bruksegenskaper.

Hey’di Fiber Hvit
Hvit universalpuss som ikke trenger
ytterligere overflatebehandling.
Kan brukes både på isolasjon og
tunge materialer. Lett å arbeide
med. Gir en varig hvit vanntett
overflate. Kan brukes utvendig og
innvendig, positiv og negativ side.

Hey’di K11 Xtra
En vanntett slemmemasse for
bruk innvendig og utvendig, som
grunnmur i betong, lettklinker og
betongblokker, kjellerrom,
tanker, brønner, basseng,
damanlegg, avløpsanlegg m.m.

Hey’di S2 Floor
Vanntett, meget fleksibelt, flislim
for liming på horisontale flater
utendørs. Hindrer fukt i å komme
ned i underlaget. Hindrer utfelling i
fug. Gir full limdekning og hindrer
frostsprengning

HVA ER HEY’DI WATERSEAL?
Waterseal er en nyutviklet teknologi av Hey’di AS som
gir sement- og kalkbaserte produkter unike
vanntettende egenskaper. Vanlige sement- og kalkbaserte
produkter vil suge opp vann slik at de over tid kan bli
vannmettet. Hey’di Waterseal stopper dette vannoppsuget og gir i stedet produktet helt vannavisende
egenskaper.
Produktene med Hey’di Waterseal blir 100 % vanntette,
og forblir helt diffusjonsåpne.
Vanntettingen i Hey’di Waterseal er basert på fysiske
prinsipper og ikke organiske tilsetningsstoffer.
Egenskapen vil ikke bli brutt ned over tid.
Hey’di Waterseal inneholder ingen skadelig stoffer og
medfører ingen ekstra merkeplikt på produktene.

Hey’di Premium Xtra Fug
Vanntett fugemasse.
Fargestabil. Hindrer smitte av farge
til flis og hindrer utfelling i fuger.
Hurtigherdende.

Hey’di AS sine første produkter var
innen vanntetting, og vi har med

Hey’di Heft
Sikrer heft mellom underlag og
påfølgende behandling.
Kan brukes utvendig og
innvendig, positiv og negativ side,
gulv og vegg. Særlig egnet for å
hindre oppadstigende fukt på
kjellergulv.

Hey’di S1 Wall
Vanntett, fleksibelt flislim for
liming på vertikale flater.
Hindrer fukt i å komme inn i
underlaget. Hindrer utfelling i
fugen.

«Waterseal» tatt dette videre.

