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 AquaBlocker & AquaBlocker Liquid 

 MS полимер - хибридно хидроизолационно покритие 
 

 
Описание на продукта :  
Aqua Blocker® е хибридно хидроизолационно покритие за сгради, без разтворители, вода и битум, 
без свиване при съхнене, отговаря на DIN 18195.  
Aqua Blocker® liquid  е течно покритие за хоризонтални повърхности. След пълното изсъхване, 
покритието е водонепропускливо, може да запълва и премоства пукнатини до 10 мм и е устойчиво 
на подпочвените води, които са агресивни към бетон.  
 
Свойства :  
Разработено на  основа на технологията MS Polymer® (Silyl Terminated Modified Polymers), Aqua 
Blocker® комбинира надеждното запълване на пукнатини и хидроизолационните свойства на 
традиционните, дебелослойни битумни покрития с ненадмината лекота на боравене и прилагане 
като битумните емулсии.  
Aqua Blocker® прилепва много добре и на леко влажни основи в температурния диапазон от +5°C 
до +35°C.  
Aqua Blocker® е сертифициран от строителен надзорен орган според "Prüfgrundsätze für 
Bauwerksabdichtungen MIT Flüssigkunststoffen" (Общи процедури за изпитване на 
водонепроницаеми хидроизолации в сгради с помощта на течни пластмаси), издадена 06/2006 за 
строителните продукти Списък част 2, 1.12 (СЖП) за хидроизолационни покрития съгласно DIN 
18195, част 4, част 5 и част 6. 
 

Област на приложение :  

Хидроизолация на сгради:  

Използва се за осигуряване на дълготрайна защита на структурните елементи в контакт с почвата, 

като мазета, сгради без подземно ниво, фундаменти, подови плочи, тръбни проходни изолатори, 

срещу подпочвена влага, задържаща се вода, просмукваща се вода или вода, която не е под 

налягане, съгл. DIN 18195.  

 

Вертикални повърхности:  

Тиксотропният Aqua Blocker®  се използва за хидроизолация на вертикални повърхности, 

например стени в мазета, подземни гаражи и други изработени от зидария, бетон или водоплътен 

бетон.  

 

Хоризонтални повърхности:  

Aqua Blocker® liquid се използва за хидроизолация на големи хоризонтални повърхности, например 

фундаменти, подови плочи, като паромембрана в търговски зони, както и на балкони и тераси, под 

замазки, в комбинация с плочки. Подходящ е също и за запълване на работни и дилатационни 

фуги в търговски и индустриални зони.  

 

Сглобяеми бетонови части:  

Aqua Blocker® е сертифициран от строителния надзорен орган за външно приложение, 

уплътнение на фугите на структурни елементи, изработени от бетон, с висока устойчивост на 

проникване на вода, съгласно Строителни Продукти, списък А, част 2, точка 1.4 (abP) срещу вода 

под налягане, вода без налягане и капилярна влага.  

 

Основи:  

зидария (съгласно DIN 1035, част 1, глави 1-11), блокове клетъчен бетон, бетонови блокове, варо-

пясъчни блокове, готови бетонни части, бетон и водоплътен бетон. 
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Подготовка на основата: 

Основато трябва да бъде твърда, стабилна и равна без никакви бучки чакъл, кухини, отворени 

пукнатини или грапавини. Повърхностите трябва да бъдат без остатъци от масло, кофражни 

масла, мазнини, прах, рушащи се или отделящи се слоеве. Фугите на зидарията трябва да бъдат 

плътно запълнени, а ръбовете и ъглите трябва да бъдат заоблени (или холкер) най-малко 4 см. 

Неправилна зидария с множество отворени части, кухини и фуги, трябва да бъде запълнена или 

изравнена с Bostik разтвори и смеси за поправка. Евентуалните поправки в долната част на 

стената да са завършили поне 24 часа преди началото на хидроизолационните работи, с помощта 

на полимерните разтвори от серия Bostik SRM за структурни ремонти. Срещу подпочвените води с 

отрицателeн воден нaпор, нанесете два слоя за хидроизолация на повърхността без прекъсване от 

предния ръб на бетонната основа до височина 30 см по ограждащите стените, използвайки 

водонепроницаемите Bostik CemenTech Duo хидроизолационни смеси. Aqua Blocker® / Aqua 

Blocker® liquid могат да се прилагат директно върху леко влажни основи, без да се нуждаят от 

грунд. Избягвайте задържането на вода. 

Полагане: 

-  Да не се полага Aqua Blocker® / Aqua Blocker® liquid, когато температурата на частите от 

конструкцията или на околната среда е под +5°C. Aqua Blocker® е готов за употреба и може да се 

използва директно от опаковката.  

-  Трябва да се полага равномерно и непрекъснато, на два слоя, като се използва велурен валяк с 

къс косъм. В ъгли и зоната до стените, както и за малки ремонтни работи, Aqua Blocker® може да 

се полага с помощта на широка или средна четка. Aqua Blocker® liquid се излива директно на 

алуминиевата опаковка върху основата и се разстила с назъбена маламашка. Полага се и се 

разпределя равномерно на два слоя върху цялата повърхност.  

-  Нужни са  около 1.5 кг/м² за всеки 1 мм дебелина на слоя. Оставете първия слой да изсъхне 

преди нанасянето на следващия. Температурата на околната среда и температурата на основата 

трябва да варира между +5°C и +35°C.  

-  При необходимост (площи > от 25м2) вложете чрез  притискане в първия слой на Aqua Blocker® / 

Aqua Blocker® liquid армираща тъкан върху цялата повърхност и застъпка от минимум 5 см.  

-  Aqua Blocker® / Aqua Blocker® liquid не са подходящи за уплътняване на строителни фуги.  

-  По време на обработката температурата на материала трябва да бъде между +15° и +25°С. 

Съвети за последващи строителни работи: 

-  Преди започване на следващите видове работи, оставете Aqua Blocker® / Aqua Blocker® liquid да 

изсъхне напълно (около 24 часа при +20°C при 50% относителна влажност).  

- Когато покритието достигне своята пълна товароносимост, трябва да бъде защитено в 

съответствие с DIN 18 195, като се използват подходящи предпазни, дренажни или изолационни 

листове. При това, трябва да се избягват концентрано точково както и линейно натоварване. 

Предпазните листове могат да бъдат фиксирани използвайки Aqua Blocker®. 

Приложение на участъци:  

Хидроизолация на покриви: За уплътняване и за ремонт на връзки около комини, индивидуално 

горно осветление (капандури и фонари), ръбове и ъгловите зони на плоски покриви, улуци за 

дъждовна вода, покривни връзки, както и хоризонтални повърхности и участъци от покрива. 

 

Ремонт на малки площи:  

-  При ремонт на малки повърхности на градински покривни навеси, с максимално широчина на  

пукнатини и фуги до 1 мм, както и частични повреди на съществуващи покривни покрития, а също 

и приложенията, споменати по-горе. 

- Основата трябва да бъде твърда, способна да издържи натоварванията и без отделящи се 
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слоеве. С Aqua Blocker® може да се поправят и ремонтират (след почистване на основите), 

множество покрития на покривите, като стари битумни покрития с пясъчна посипка, стари PVC 

мембрани, бетон и дърво. За да проверите адхезията към PIB-/EPDM мембрани препоръчваме да 

извършите тестове самостоятелно. Отстранете старите отлепени листове напълно. Поддържайте 

минимална дебелина на слоя от 2 мм, при прилагане на Aqua Blocker® в два слоя.  

-  Влажните основи (също и поради влажност, която прониква отзад) може да причинят мехурчета. 

Възстановяване повърхността на бетонни основи:  
Минералната основа трябва да бъде твърда, стабилна и суха, без никакви бучки от чакъл, кухини, 
отворени пукнатини или грапавини. Повърхностите за покритие, трябва да бъдат без всякакви 
остатъци от масло, кофражни масла, мазнини, прах или други разделящи слоеве. Дефектите 
трябва да бъдат запълнени или изравнени преди да нанасяне на ремонтни разтвори BOSTIK. 
Препоръчваме запълване на порите на сух бетон с Bostik Renogrund PU като грундиращо 
покритие. Грундът трябва да бъде напълно сух (около 8 часа при +20°С и 50% относителна 
влажност на въздуха), преди да може да се прилага Aqua Blocker® / Aqua Blocker® liquid. След 
грундиране, нанесете първия слой на Aqua Blocker® / Aqua Blocker® liquid в рамките на 36 часа. 
Когато по първия слой може да се ходи, се полага втори слой. Поддържайте минимална дебелина 
на слоя от 2 мм. Ако повърхностите са по-големи от 25м2, добавете армираща тъкан на цялата 
повърхност на първия слой включително ръбове и връзки. Поддържайте минимална дебелина на 
слоя от 2.5 мм (вкл. тъканта). 
 

Реставрация на повърхности на стари основи:  
Основата трябва да бъде твърда, стабилна и свободна от други разделящи слоеве. С Aqua 
Blocker® могат да бъдат ремонтирани (след почистване) следните основи, обикновено 
съществуващи в зоната на покрива, като:  стари твърди битумни покрития с пясъчна посипка и 
стари PVC листове. Препоръчваме полагане на грунд Bostik Renogrund PU върху суха основа. 
Грундът трябва да е изсъхнал (около 8 часа при 20°С и 50% относителна влажност на въздуха) 
преди да могат да бъдат приложени Aqua Blocker® / Aqua Blocker® liquid. След грундиране, 
първият слой на Aqua Blocker® / Aqua Blocker® liquid трябва да се приложи в рамките на 36 часа. 
Да се вложи армираща тъкан по цялата повърхност в първия слой включително ръбове и връзки. 
След като по първия слой може да се ходи, се полага втори слой. Поддържайте минимална 
дебелина на слоя от 2.5 mm (вкл. тъканта). С използването на тази техника могат да бъдат 
преодолени до 4 м широки пукнатини. За ремонт на опесъчени битумни листове е необходимо да се 
приложи друг тънък слой от Aqua Blocker® / Aqua Blocker® liquid. Този слой трябва да бъде 
напълно покрит с посипка (кварцов пясък).  
 
Полагане:  
Да не се полага Aqua Blocker®/Aqua Blocker® liquid, когато температурата на частите от 
конструкцията или околната среда е под +5°C. Aqua Blocker®/Aqua Blocker® liquid е готов за 
употреба и може да се използва директно от опаковката. Aqua Blocker® се нанася с помощта на 
велурен валяк, а за Aqua Blocker® liquid се използва назъбена маламашка. 
 
Полагане с машини: Bostik AquaBlocker може да се пръска с помощта спрейър – безвъздушно (с 
налягане). Консултирайте се с Техническия отдел на Bostik за използване на еърлес машина.  
 
Почистване: Премахнете изсъхнали механични остатъци с помощта на шпакла или подобен 
инструмент.  
 
Забележки:  
Битумни основи могат да променят цвета на Aqua Blocker®. Тази промяна в цвета не се явява 
технически проблем. Влажните основи могат да причинят мехурчета в зоната на покрива. Ако не се 
поддържа минималната дебелина на слоя, могат да се появят пукнатини и структурни недостатъци. 
Обърнете внимание на отрицателни взаимодействия с пластификатори, миграция между 
обработваните основи и Aqua Blocker®. Ходете само по повърхностите, възстановени с Aqua 
Blocker® / Aqua Blocker® за целите на поддръжката.  
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Технически данни:  
 

Цвят Светло сив  
 Приложим до дебелина (мм)  Максимум 2 мм 

Ремонт на пукнатини 
   (без Bostik FlexMesh армираща мрежа) 

Минимум 10 мм 
(дебелина на сухо покритие 2,5) 

мм) Удължение-скъсване (2 мм филм) >% 500 

Време на съхнене между първа и втора ръка (ч) ~ 8 

Пълно изсъхване (ч) ~ 24 

Температура на полагане Между +5°C и +35°C 

Температура на AquaBlocker по време на полагане Между +15°C и +25°C 

Устойчивост на втвърденото покритие Между -25°C и +80°C 

Техническите данни са приблизително определени при температура от +20°С и относителна влажност от 50%. 

 
Разходна норма:  
Приблизително 1,5 кг/м² при дебелина 1 мм. 
Приблизително 2,3 кг/м² при дебелина 1,5 мм (за два слоя). 
Разходната норма е теоретична и се препоръчва пробно покритие преди основното полагане. 
 
Опаковка: 
Aqua Blocker: 1 кг кутия, 6 кг и 14 кг – (2 бр алуминиеви опаковки) в пластмасови кофи.  
Aqua Blocker Liquid: 14 кг – (2 бр. алуминиеви опаковки) в пластмасови кофи. 
 
Съхранение: 
- трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни климатични условия; 
- трябва да се съхраняват на сухо и прохладно място върху дървени палети между +10°С а +25°С; 
- отворени продукти трябва да бъдат затворени веднага след употребата; 
- максимум 3 кофи трябва да бъдат складирани една върху друга; 
- срокът на годност е 9 месеца при спазването на посочените по-горе условия за съхранение. 
 
Информация за безопасност и здраве. 
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 
 


