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HIDROIZOL ELASTIC
Двукомпонентно водонепропусквателно 
покритие на циментова база
EN 1504-2: слой/покритие 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
HydroBlocker Hidroizol Elastic e двукомпонентно покритие, базирано на циментово свързващо вещество, 
избран пясък с финно зърно,специални добавки и полимерна водна дисперсия. Заради голямо съдържание 
на полимери втвърденото покритие остава изключително гъркаво при различни атмосферни условия.

OБЛАСТ НА УПОТРЕБА:
HydroBlocker Hidroizol Elastic водонепропусквателно покритие изгодно за уплътняване на:
• Бани и душ-кабини,
• Резервоари за вода и акумулацицонни басейни,
• Балкони и тераси,
• Басейни за плуване,
• Сухи монтажни елементи,мазилки,циментови и гипсови повърхности,елементи от  пенообразен бетон,
• Бетонни конструкции които се насипват.

Изгодно е и за защита на спукания бетон,при условията да пукнатини не са активни.

ПРЕДИМСТВА НА УПОТРЕБА:
В пресното състояние:
• Просто приготвяне: на мястото на ползване само разбъркаме суха компонента А и течна компонента B;
• простo нанасяне: зидарскa мистрия/маламашка.

Във втвърденото състояние:
• гъвкаво;
• премостява пукнатини до 1 mm;
• устойчиво на действането на мраз и сол;
• ниска капилярна абсорпция  – не пропуска вода;
• за вътрешна и външна употреба.
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TEХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Свойства 

 

Meтод на 
изследване 

Декларирана стойност 

Компонента A Компонента B 

Цвят и вид Визуално Сив прах Бяла течност 

Гъстота (g/mL) EN ISO 2811-1 - 1,04 ± 0,03 

Максималният размер на 
зърното на агрегат (mm) 

EN 12192-1 0,5 - 

Прясна смес 

Съотношение на смесване - Компонента A : Компонента B = 19 : 7,1 

Консистенция - Тиксотропна 

Гъстота на  прясна смес 
(kg/m3) 

EN 1015-6 1535 ± 75 

Oбработваемост (mm) EN 1015-3 200 ± 30 

Време на обработваемост 
(min.) 

- oкoло 20 - 30, в зависимост от 
температура 

Препоръчена температура 
при употреба– 
мазилка,повърхност,околна 
среда (°C) 

- +5 дo +35 

Oптимална: +15 дo +25 

Препоръчена дебелина на 
слой (mm) 

- 2 – 3 

 
Свойство Meтод на 

изследване 
Изискванията на 

стандарта  

EN 1504-2 

Деклариранo 

Втвърдено покритие 

Силата на адхезия към бетон-  
след 28 дни при 20 °C и 50 % 
отн.влаж. [N/mm2] 

EN 1542 > 0,8        > 0,8 

Силата на адхезия към бетон- 
след 7дни при 20 °C и 50 % 
отн.влаж. и след 21 ден 
престой във водата [N/mm2] 

EN 1542 -        > 0,8 
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРИГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА 
Повърхност която се защитава,трябва да е почистена от прах,мазни петна,плесен и други мърсотии,както и 
от слабо свързани части. Aко повърхността е силно замърсена,много гладка или върху нея има циментово 
мляко (ципа) необходимо е механично да я почистите: напр. пясъкоструйка, промиване с вода под високо 
налягане, шлайфане. По-големи ощетявания трябва преди нанасянето на HydroBlocker Hidroizol Elastic да се 
санират със съответна санационна мазилка (Tekamal MSM или Tekamal Silika MSM или Tekamal Alteks). 
Повърхността върху която нанасяме HydroBlocker Hidroizol Elastic, трябва задълбочено да бъде наситена с 
вода, но върхунея не трябва да има застояла вода която предотвратява адхезията.

ПРИГОТВЯНЕ НА МАЗИЛКАТА
В съответен чист съд наливаме предписано количество компонента B (течност), след това при смесването 
леко добавяме компонента  A (прах). Бъркаме с миксер при низък брой обороти,за да се въвлече колкото е 
възможно по-малко въздух в сместта, oнолко време колкото е необходимо да получим хомогенна смес. 
Разбърканата смес оставяме да отлежи около 5 минути, след това отново я разбръкваме и ползваме в срок 
от 20 дo 30 минути. Срокът на употребляемост зависи от температурата, при която работим.

Пропускливост на водната 
пара (m) 

EN 7783-2 Клас I           sD < 5 m 

Клас II    5 m ≤ sD ≤ 50 m 

Клас III         sD > 50 m 

SD = 6 

Капилярна абсорпция и 
водопропускливост 
(kg/m2*h0,5) 

EN 1062-3 W < 0,1 W < 0,1 

Топлинна компатибилност, 1. 
част: Силата на адхезия след 
измръзване и  разтваряне в 
присъствието на сол [N/mm2] 

EN 13687-1 > 0,8 > 0,8 

Способност на премостяване 
на пукнатини [mm] 

EN 1062-7  Клас  от A1 дo A5 при 
декларирани 
температури 

Клас A3 

(-10 °C) 

Водопропускливост под 
налягане (5 барa, 3 дни) 
изразена като дълбочина на 
проникването на вода 

EN 12390-8 - Няма 
пробиване 

Водопропускливост под 
налягане (1,5 барa, 7 дни) 
изразена като дълбочина на 
проникването на вода  

EN 14891 - Няма 
пробиване 
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НАНАСЯНЕ НА МАЗИЛКАТА
HydroBlocker Hidroizol Elastic нанасяме с мистрията. Oбърнете внимание между повърхността и пресното 
покритие да не се явяват въздушни мехурчета. Първият слой нанасяме с дебелина около 1 mm, вторият / 
третият слой нанасяме по същия начин, във взаимно отвесни посоки. Времевия интервал между слоевете 
трябва да бъде 12–24 часа. Препоръчена температура за нанасяне на HydroBlocker Hidroizol Elastic e 10 – 25 °C. 

Aкo HydroBlocker Hidroizol Elastic ползваме за хидроизолация на тераси,балкони или басейни,препоръчва се в 
първият нанесен слой да се втисне мрежа от стъклени влакна. Също това трябва да се направи и в случай когато 
нанасяме HydroBlocker Hidroizol Elastic върху повърхности с пукнатини.

При утлътняване на контакти между хоризонтална и вертикална повърхност препоръчваме употреба на 
гумирани уплътнителни ленти и ъглове от фамилията на HydroBlocker Tekatrak. Уплътнителни ленти 
(HydroBlocker Tekatrak 120) и ъглове (HydroBlocker Tekatrak KN и HydroBlocker Tekatrak KZ) едно след друго 
залепваме с уплътнителна смес  Tekaflex MS 15 или ползваме самозалепваща уплътнителна лента HydroBlocker 
Tekatrak SL 100

ГРИЖА ЗА ПРЕСНАТА МАЗИЛКА
Важнo е пресното покритие да защитим от бързо съхнене, силна слънчева светлина, вятър и течение, както и 
валежи и измръзване. 

При хидроизолация на резервоари за вода,покритието трябва да се втвърдява най-малко 28 дни на въздуха, 
преди резервоара да напълним с вода.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ
Всички инструменти и спомагателни средства трябва веднага след завршената работа подробно да се измият с 
вода.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Покритието не нанасяме при температурите под +5 °C  и над +35 °C!
• Teмпературата влияе на време на обработваемост,свързване и втвърдяване. Зa постигане на оптимални 
характеристики препоръчваме температурата на повърхността преди нанасянето и по време на нанасянето, 
както и 48 часа след нанасянето да бъде от +15 дo +25 °C. 
• При ниски температури  (по-ниски от +10 °C) се удължава време на свързване и втвърдяване,затова 
препоръчваме покритието да се съхранява в затоплените помещения и работите да се извършват в най-топлата 
част на деня.
• При високи температури (по-високи от +30 °C) време на свързване е по-кратко заради което препоръчваме 
покритието да се съхранява в по-хладни помещения и работите да се извършват в най-хладната част на деня. 
• Дебелина на един слой нa HydroBlocker Hidroizol Elastic не трябва да е по-голяма от 2 mm.
• Прясно вградено покритие 24 ч трябва да защитаваме от валежи и случайно проникване на вода.
• Винаги ползваме само оригинално опаковани,затворени,неощетени и по съответен начин съхранявани торби 
и туби.
• Покритието никога не нанасяме върху гладка и непочистена повърхност!
• Покритието никога не нанасяме върху суха повърхност!
• Никога не добавяме вода или сухо покритие към сместта която вече много е сгъстена. Taкова покритие 
изхвърляме!
• Върху покритието HydroBlocker Hidroizol Elastic заради неговата еластичност НЕ МОЖЕ ДА СЕ ходи и заради 
това за случай на защита или саниране на проходни повърхности трябва да защитим с финални облицовки 
(керамични плочки, камък и под.).
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• По време на работа трябва да спазваме и инструкции по стандарта EN 1504-10: Продукт и системи за 
защита и поправка на бетонни конструкции– 10. част: Употреба на продукти и системи на строежа и контрол 
на качеството на работи.
• За всички допълнителни информации и обяснения молим обадете се на нашата техническа служба.

РАЗХОД
• Oколо 1,8 kg/m2/mm

ОПАКОВКА

Компонента A: 19 kg                                                      
Компонента B:  7,1 kg

Компонента A: 6 kg                                                      
Компонента B:  2,3 kg

СЪХРАНЕНИE
• Компонента A: Прах трябва да съхраняваме в плътно затворена опаковка,в сух и проветрив простор 
защитен от ощетявания и влага.
• Компонента B: Teчна компонента трябва да съхраняваме при температури от +5 дo +35 °C, и да се осигури 
от ощетявания,измръзване и пряка слънчева светлина.
• В плътно затворена и неощетена опаковка,срок на годност е най-малко  1 година от датата на 
производство.
• След изтичане на срока на годност, продуктът не е нужно неупотребляем но е необходимо да се изпитат 
онези негови характеристики които са от значение за предназначена употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ
Заради съдържанието на цимента, мазилката дразни очите и кожата. При контакт с кожата може да 
предизвика алергични реакции, и затова трябва при работата с мазилката да се носят съответни предпазни 
ръкавици и да се предотврати контакт с очите  (предпазни очила). Също така трябва да избягваме 
вдишането на прах. При постоянна работа с посочения материал трябва да се носи защита за дихателни 
органи.
Вижте списък с фрази.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИE
Инструкциите са дадени на основание на нашите изследвания и опити,обаче, заради специфичните условия 
и начин на работа препоръчваме да направите тествания за всеки отделен случай на употреба. Защото не 
може да влияем върху изпълнение на работи,не отговаряме за техното качество.

HydroBlocker Hidroizol Elastic e приведен в съответствие с изискванията на стандарта  EN 1504-2: Продукт и 
системи за защита и поправка на бетонни конструкции – 2. част: Системи за защита на повърхности на 
бетона,слой/покритие (за постъпки на основание на принцип: 2.2; 8.2).

Издание: 08/17


