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HIDROIZOL F2
Двокомпонентен водонепропустлив премаз на база 
на цемент
EN 1504-2: слој/премаз

КАРАКТЕРИСТИКИ
HydroBlocker Hidroizol F2 e двокомпонентен премаз, базиран на цементен врзувач, со избран песок со фино 
зрно, специјални адитиви и полимерна водена дисперзија.

HydroBlocker Hidroizol F2 го препорачуваме за заптивање на:
• резервоари за вода и акумулациски базени, 
• бетонски цевки, 
• балкони и тераси, 
• купатила и кабини за туширање.

ПРЕДНОСТИ ОД УПОТРЕБАТА
Во свежа состојба: 
• едноставна подготовка: на местото на употреба само треба да се измешаат веќе одмерените компоненти: 
течната компонента Б и сувата компонента A – грешка при мешањето не е возможна
• погоден е за надворешна и за внатрешна употреба
• нанесување на вертикални и на хоризонтални подлоги
• замрзнувањe
• благодарение на добрата обработливост покрај нанесувањето со ѕидарска мистрија може да се нанесува и 
со четка

 

 

HIDROBLOCKER HIDROIZOL F2  е водонепропустлива, 
паропропустлива маса отпорна на замрзнување. Зацврстувањето 
со мрежичка од стаклени влакна, отпорно на бази, овозможува 
употреба на премазот HydroBlocker Hidroizol F2 и на подлогите кои 
се изложени на свиткување.



HydroBlocker HIDROIZOL F2

TEХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
Карактеристика Метода на 

испитување 
Декларирана вредност 

Компонента A Компонента Б 
Боја и изглед Визуелно Сив прав Бела течност 
Густина (g/l) EN ISO 2811-1 - ca.1 
Најголема големина на 
зрното на агрегатот (mm) 

EN 12192-1 0,5 - 

Свежа мешавина 
Однос на мешање - Компонентa A: Компонента Б  

20 : 5 
Густина на свежа мешавина 
(kg/m3) 

EN 1015-6 1800 ± 90 

Oбработливост (mm) EN 1015-3 200 ± 30 
Време на обработливост 
(мин.) нa T (20°C) 

- 25 -30 
во зависност од температурата 

Препорачана температура 
при употреба – малтер, 
подлога, средина (°C) 

- +5 дo +35 
Oптимална: +15 дo +25 

 
 
 
 
 
 
Карактеристика Метода на 

испитување 
Барања на 
стандардот 
EN 1504-2 

Деклариранo 

Стврднат премаз 
Цврстина на 
прилепување на бетон -  
28 дена нега нa 20°C и 
50% р.з.в [N/mm2] 

EN 1542 > 0,8 > 0,8 

Цврстина на 
прилепување на бетон - 
по 7 дена нa 20°C и 50% 
р.з.в и 21 ден стоење во 
вода [N/mm2] 

EN 1542 - > 0,8 

Teрмичка компатибилност, 
1. дел: цврстина на 
прилепување по 
замрзнување и 
одмрзнување во присуство 
на соли (MPa) 

EN 13687-1 
 

> 0,8 > 0,8 

Пропустливост на 
водената пареа (m) 

EN ISO 7783  Класa I 
sD < 5 m 

 

Класa I 
sD < 5 m 

 
Капиларна апсорпција 
и пропустливост на 
вода (kg/m2*h0,5) 

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

Пропустливост на 
водата под притисок (5 
бара, 3 дена) изразена 
како длабочина на 
продирање на вода 

EN 12390-8 - Нема пробивање 

Пропустливост на 
водата под притисок (1,5 
бара, 7 дена) изразена 
како длабочина на 
продирање на вода 

EN 14891 - Нема пробивање 

 



HydroBlocker HIDROIZOL  F2

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
• ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА
Површината што се заштитува мора да биде исчистена од прашина, мрсни дамки, мувла и од други 
нечистотии, како и од слабо врзувачки делови. Ако е подлогата многу извалкана, многу мазна или на неа 
испливало цементно млеко (скрамa) потребно е механички да се исчисти: на пр. со перење со вода под висок 
притисок, пескарење или брусење. Поголемите оштетувања пред нанесувањето premaza HydroBlocker 
Hidroizol F2 треба да се санираат со соодветен материјал за санација (Tekamal MSM или Tekamal Silik MSM или 
Tekamal Alteks).

Површината на која се нанесува HydroBlocker Hidroizol F2, мора длабински да биде заситена со вода, но на 
неа не смее да има стоечка вода која го спечува неговото прилепување за подлогата. Цврстината на бетонот 
при затегнување (затегнувачка цврстина) не смее да биде помала од 1,5 N/mm2.

• ПОДГОТОВКА НА MAЛТЕРОТ
Во соодветен чист сад ставете го пропишаното количество од компонентата Б (течност), потоа во текот на 
мешањето полека се додава компонентата A (прав). Се меша со миксер со намален број на вртежи за да се 
вовлече колку што е возможно помалку воздух во мешавината, онолку време колку што ни е потребно да 
добиеме хомогена маса. Измешаната маса се остава да отстои околу 5 минути, потоа повторно се меша и се 
употребува во рок од 20 дo 30 минути. Времето на употребливост зависи од температурата на која работиме.
Не смее да се додава вода или било која друга материја.

• НАНЕСУВАЊЕ НА МАЛТЕРОТ
HydroBlocker Hidroizol F2 се нанесува со помош на мистрија или четка. Moраме да водиме сметка помеѓу 
подлогата и свежиот нанос да не се појават воздушни меури. 
Првиот слој добро да се втрие во подлогата, а се нанесува во дебелина од ca. 1 mm. Вториот/третиот слој се 
нанесува на ист начин во меѓусебни правоаголни слоеви. Рамковно временското растојание помеѓу слоевите 
мора да биде 8–24 часa. Препорачана температура за нанесување на премазот HydroBlocker Hidroizol F2 e 
10–25°C.
Најголемата дебелина на поединечниот слој не смее да изнесува повеќе од 2 mm. 

За водонепропустливата површина вкупната дебелина на слоевите треба да биде најмалку 3 mm.

Aкo HydroBlocker Hidroizol F2 се користи за заптивање на тераси или балкони, се препорачува во првиот 
нанесен слој да втиснеме мрежичка од стаклени влакна. Доколку заштитниот премаз се нанесува на крути 
подлоги, може да се нанесува без мрежичка.

При заптивањето на допирот помеѓу хоризонталната и вертикалната површина препорачуваме употреба на 
гумирани заптивни ленти и агли од семејството HydroBlocker Tekatrak. Заптивните ленти (HydroBlocker Teka-
trak 120) и агли (HydroBlocker Tekatrak KN и HydroBlocker Tekatrak KZ) едни до други ги лепиме со заптивната 
маса Tekaflex MS 15 или користиме самолеплива заптивна лента HydroBlocker Tekatrak SL 100.

• НЕГА НА СВЕЖИОТ МАЛТЕР
Важно е свежиот премаз да го заштитиме од премногу брзо сушење - јако сонце, ветар и провев, како и од 
врнежи и од замрзнување.

Кај заптивање на резервоарите за вода премазот мора да се стврдне најмалку 28 дена на воздух, пред да се 
наполни резервоарот со вода.

• ЧИСТЕЊЕ НА ОПРЕМАТА
Алатот и помошните средства веднаш по завршената работа мора темелно да се измијат со вода.
Стврднатиот материјал може да се отстрани само по механички пат.



HydroBlocker HIDROIZOL F2

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРАКИ И ПРЕДУПРЕДУВАЊА
• Премазот не се нанесува на температури под +5 C и над +35 C! 
• Teмпературата влијае на времето на обработливост, врзување и стврднување. За постигнување на 
оптимални карактеристики на премазот се препорачува температурата на подлогата пред нанесувањето и во 
текот на нанесувањето, како и 48 часа по нанесувањето да биде од +15 дo +25 C.
• При ниски температури (пониски од +10 C) се продолжува времето потребно за врзување и стврднување, 
затоа препорачуваме премазот да се чува во загреани простории и работите да се изведуваат во најтоплиот 
период од денот.
• При високи температури (повисоки од +30 C) времето потребно за врзување е пократко, поради што 
препорачуваме премазот да се чува во поладни простории и работите да се изведуваат во најладниот период 
од денот.
• Дебелината на еден слој на премазот HydroBlocker Hidroizol F2 нe смее да биде поголема од 2 mm.
• HydroBlocker Hidroizol F2 не премостува пукнатини.
• Свежо вградениот премаз 24 ч мора да се заштити од врнежи и од допир со вода.
• Секогаш да се користи само оргинално пакување, затворени, неоштетени и на соодветен начин чувани 
вреќи и канистри.
• Премазот никогаш не се нанесува на мазна и нечиста површина!
• Премазот никогаш не се нанесува на сува подлога!
• Никогаш не се додава вода или сув премаз во мешавината која е премногу згусната. Таквиот премаз се 
отстранува!
• Го почитуваме пропишаниот однос на мешање – сува компонента : течна компонента = 20 kg : 5 kg
• Преку премазот HydroBlocker Hidroizol F2 поради големата содржина на полимери не смее да се гази, затоа 
што во случај на заштита или санирање на претходните површини мораме да го заштитиме со завршни облоги 
(керамички плочки, камен и сл.).
• Во текот на работата мораме да ги почитуваме упатствата и стандардите EN 1504-10: Производи и системи 
за заштита и поправка на бетонски конструкции – 10. дел: Употреба на производи и системи на градилиштето 
и контрола на квалитетот на работите.
• За сите дополнителни информации и објаснувања Ве молиме јавете се во нашата техничка служба.

ПОТРОШУВАЧКA
• Ca. 2 kg/m2/mm

ПАКУВАЊE
• Компонентa A:  вреќи 20 kg
• Компонентa Б:  канистер 5 kg

• Компонентa A:  вреќи 8 kg
• Компонентa Б:  канистер 2 kg

СКЛАДИРАЊE
• Компонентa A: Правот мора да се складира во добро затворена амбалажа, во сув и проветрен 
простор заштитен од оштетување и од влага.
• Компонентa Б: Teчноста мора да се складира во добро затворена амбалажа нa температури од + 5°C 
дo + 35°C, и да се заштити од оштетување, замрзнување и од директна сончева светлина.

• Во добро затворена и неоштетена амбалажа, рокот на употреба е најмалку 1 година од датумот на 
производство.
• По истекот на рокот на употреба, производот сè уште може да се користи, само е потребно да се испитаат 
оние негови карактеристики кои се важни за планираната употреба.
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БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА
Поради содржината на цементот, малтерот ги иритира очите и кожата. Во допир со кожата може да 
предизвика алергиски реакции, и затоа мора при работата со малтерот да се носат соодветни заштитни 
ракавици и да се спречи контакт со очите (заштини очила). Исто така мораме да избегнуваме вдишување на 
прав. При постојана работа со споменатиот материјал треба да се носи заштита за респираторните органи.
Видете го безбедносниот лист.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Упатствата се дадени врз основа на нашите истражувања и искуства, меѓутоа, поради специфичноста на 
условите и начинот на работа препорачуваме претходни проби за секој посебен случај на примена. Бидејќи 
не можеме да влијаеме на изведувањето на работите, не одговараме за нивниот квалитет.

HydroBlocker Hidroizol F2 e во согласност со барањата на стандардот EN 1504-2: Производи и системи за 
заштита и поправка на бетонски конструкции – 2. дел: Системи за заштита на површината на бетонот, 
слој/премаз (за постапки врз основа на принципите: 2.2; 8.2).

Издание на технички лист: 08/17


