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ДВУКОМПОНЕНТНА 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ  

  Описание:
Еластична циментова хидроизолация състояща се 

от два компонента: – сух компонент и течна 

акрилатна дисперсия. 

Предназначение:
Хидроизолационното покритие, е идеално решение 

при защита от влага върху бетонни повърхности, 

циментови мазилки, зидарии, защита срещу 

въздействието на антиобледенителните соли и 

процесите на замръзване – размръзване. Осигурява 

еластична водонепроницаема защитна преграда 

под вътрешни подови настилки, бани, душове, 

тераси, плувни басейни, фонтани. Осигурява 

защитно покритие срещу влага за подпорни стени, 

мазилки и фуги. Поради високата якост на 

слепване е приложим дори върху метали, дърво и 

др. Еластичността позволява също така да се 

използва и при нови сгради където стените не са 

напълно улегнали и подлежат на линейни 

разширения и свивания. 

Подготовка на основата: 
Основата трябва да бъде гладка и добре почистена 

от вещества , които могат да попречат на 

адхезията, като мазнини , смазочни масла, бои, 

лакове, вододисперсионни бои и други. 

Неравностите трябва да се премахнат чрез 

шпакловане. Ронливи и нестабилни повърхности 

трябва да бъдат грундирани предварително. 

Напоете обилно основата с вода в дълбочина, като 

преди да нанесете готовата смес, подсушете добре 

повърхността й.

Подготовка на  сместа : 
Опаковката се изсипва в подходящ за случая съд 

като първо се добавя синтетичният полимер, след 

което се добавя сухата смес като се бърка на бавни 

обороти с механична бъркалка. Сместа се оставя да 

престои около 5 минути, след което се разбърква 

отново до получаване на хомогенна смес. 

Избягвайте излишното въвличане на въздух и не 

бъркайте сместа на ръка. Гъстотата на 

изолационната смес зависи от начина на полагане.  

Полагане: 
Полагането става с четка, валяк или маламашка. 

Препоръчва се преди нанасянето на първи слой на 

хидроизолацията, да се грундира с продукт на 

акрилатна основа и полагане на  алкало устойчива 

фибромрежа. При работа с четка изолацията се 

нанася на две ръце перпендикулярно една от друга. 

Нанасянето на всеки следващ слой става след 

окончателно изсъхване на предходния.  При работа 

с маламашка, максималната дебелина на всеки  

слой е до 3 мм. Препоръчва се по ъглите на мокри 

помещения да се залепи първо хидроизолационна 

мембрана. 

Характеристики: 
Якост на сцепление след 28 дни 2.0 N/mm

2
 

Водонепропускливост при 

налягане  2кРа 

Не пропуска 

вода след 72 

часа 

Съотношение на смесване     

суха част към течна част 

4:1 

Жизнеспособност 2 часа 

Външна употреба Да 

Вътрешна употреба Да 

Време плътно втвърдяване  24 часа 

Разходна норма (две ръце) 2.5 кг./м
2
 

Работна температура 5
0 
С – 25

0
 С 

  Без допълнително добавяне на вода;

 Безопасност:
Лепилото съдържа портланд цимент, който е 

дразнещ очите, кожата и дихателните пътища 

продукт. Да се работи с предпазно облекло. При 

контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете 

лекарска помощ. Повече информация в 

информационния лист за безопасност. (Обърнете 

се към  регионалните ни представители във Вашият 

град) 

Съхранение: 
Да се съхранява в сухи помещения, не изложени 

трайно на влага, върху дървени палети. Срок на 

годност в оригинално затворени опаковки – 12 

месеца от датата на производство. 

Опаковки: 
Компонент А в торби по 20 кг 

Компонент Б в туби по 6 литра


