
Приложение
Указания за употреба

Технически проспект

AQUAMAT-FLEX
Гъвкава хидроизолационна запечатка-
двукомпонентна

AQUAMAT-FLEX е гъвкава,
двукомпонентна хидроизолационна смес,
която се нанася с четка. Състои се от
(компонент А)- суха смес на циментова
основа и (компонент В)- течна смола. След
втвърдяване оформя единна мембрана
без фуги и съединения, която има
следните предимства:
•  Възможност за покриване на пукнатини
•  Безшевна хидроизолация, издържаща
налягане до 7 поatm DIN 1048
•  Паропропускливост.
•  Подходяща за резервоари за питейна
вода, както и за повърхности, които имат
контакт с хранителни продукти съгласно
изискванията на иW-347, EPA-330,5 EPA-
110,2.
•  Устойчивост на стареене.
•  Връзка с мокри повърхности без
предварително грундиране
•  Лесно и икономично нанасяне.

Описание

Използва се за хидроизолиране на
повърхности от бетон, мазилки, тухли,
мозайка и др., които имат или се очаква
появата на пукнатини. Идеална е за
хидроизолиране на покриви, тераси, и
мокри помещения(бани, кухни и т.н.), които
ще бъдат покрири с плочки. Използва се
още за хидроизолиране под
топлоизолационни плоскости, подземни
резервоари, мазета, за външно или
външно приложение, при наличие на влага
или вода под налягане.

А  компонент           В компонент

Вид: циментова                 акрилна
смес                        смола

Цвят: сив                           бял

Смесване:   3 части 1 част
по тегло                   по тегло

Комбиниран продукт

Време за смесване:                   3 min.

Живот на сместа 60 на + 20эmin C
в съда:

Относително тегло:           1,90 kg/lit.

Устойчивост
• От валежи след около 3 часа.
• Проходимост след около 1 ден.
• Пологане на плочки след около 1 ден.
• Вода под налягане след около 7 дни .
• Зариване на основи на сгради и
съоръжения след около 3 дни .

1. Подготовка на основата

• Основата, трябва да е почистена от
мазнини, прах, остатъчни материали и т.н.
• Местата с водни течоветрябва да се
запечатат със свръхбързо втвърдяващ се
цимент AQUAFIX.
• Местата с десортиран бетон трябва да
се запълнят и изгладят с DUROCRET,
PAPICRET или с циментова замазка,
усилена с , след катоADIPLAST
повърхността се почисти и намокри.
• Дървените укрепители и стъращата
арматура трябва да се отрежат на
дълбочина около 3 см в бетона и да се
запълнят по същия начин.
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