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Bostik AquaRoll BC2 

Дву-компонентно битумно дебелослойно покритие 

 
 
Описание на продукта : 
Bostik AquaRoll BC2 е двукомпонентен битумен гъвкав, хидроизолационен материал, без 
разтворители, за дебелослойна хидроизолация, базиран на уникална комбинация между битум 
и каучук, който се полага с четка, валяк или маламашка. Произвежда се в съответствие със 
стандартите на Европейския съюз и се използва за защита на строителни елементи от вода и 
влага (капилярен ефект на абсорбация) под земята или на партерно ниво. AquaRoll BC2 е 
подходящ за използване само откъм положителната страна. С официален сертификат за 
изпитване по DIN 18195. 
 
Области на приложение: 
-   интериор и екстериор; 
-   във вертикални и хоризонтални приложения; 
-   в основите, мазета и подземни гаражи; 
-   на балкони и тераси. 
 
Характеристики: 
-   еластичен след втвърдяване; 
-   устойчив на пукнатини по повърхността на приложеното, безшевно покритие; 
-   приложим лесно с четка и валяк; 
-   устойчив на проникване на корени и разтвори от почвата; 
-   устойчив на обичайните натоварвания на земята; 
-  подходящ за употреба върху всички видове повърхности на минерална основа, камък и каменни 
производни, тухли, пемза тухла, брикети, газобетон, бетон блок, варовик и др., измазани 
повърхности на циментова основа, измазани с варов разтвор и бетонни повърхности. 
 
Технически данни: 
 

Цвят Черен 

Дебелина на полагане (мм) Макимум 6 

Обемно тегло (кг/л) 1,20 ± 0.1 

pH ~9,0 – 11,0 

Вискозитет (dPa s) ~300  

Твърдо вещество (%) 70,00 ± 1,00 

Първоначално изсъхване (ч) ~6 

Пълно изсъхване след (ч) 24 – 48 

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

Устойчивост на твърдото покритие Между -25°C и +80°C 
Техническите данни са приблизително определени при температура +20°С и относителна влажност от 50%. 

 
Подготовка на основата: 
-  повърхностите трябва да са без полепнали чужди вещества като прах, мръсотия, мухъл, масло, 
боя и др.; остатъци и отпадъци, като цимент, гипс и бетон трябва да бъдат премахнати; 
-  повърхности, които не са достатъчно здрави, например напукани мазилки, слаби повърхности 
или остатъци от мъх, трябва да се почистват от повърхността на приложението; 
-  повърхността на приложение трябва да бъде без пукнатини, стабилна и здрава. Празнини, 
пукнатини и отвори трябва да се запълнят с Bostik 410 HP; 
-  остатъци от битумни покрития трябва да бъдат отстранени преди нанасяне на покритието; фуги 
с широчина 2-5 мм трябва да бъдат запълнени с фина шпакловка преди нанасянето; 
-  ъглите трябва да бъдат заоблени; 



BOSTİK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на 

приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTİK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.  

 

гр. Истанбул, 34555, р    София, бул. Владимир Вазов 39 
тел: (+90 212) 858 01       тел.:02 417 32 61; факс: 02 418 11 70 
info@bostik.com.tr  -           www.bostik-izohim.com 

A company of TOTAL  11.01.2016 

-  повърхностите трябва да бъдат сухи преди полагането; 
- образуването на въздушни мехурчета, в резултат на пропуски, дупки и пори, трябва да бъде 
предотвратено по време на процеса. При деформации на повърхността по-дълбоки или по-
широки от 5 мм трябва да се използва Bostik 410 HP за запълване; 
-  по повърхността на приложението което ще се третира с Bostik AquaRoll BC2 не трябва да има 
вода или влага по време на полагането. Евентуално може да се използва хидроизолационен 
разтвор на циментова основа като сандвич слой; 
-  за подготовка на повърхността за полагане, те трябва да се грундира с AquaRoll Butimy. 
 
Полагане: 
- материалът трябва да бъде подготвен за употреба чрез разбъркване със смесител при ниска 
скорост; 
-  първо се разбърква битумния компонент, след което се добавя сухия компонент и сместа се 
бърка пак докато стане хомогенна; 
-  полага се поне в два слоя с помощта на четка или маламашка; 
- разширителни фуги и шевове трябва да бъдат покрити съответно с Bostik Flexband и Bostik 
AquaRoll BC2 дебелослойно битумно покритие; 
- като мярка срещу капилярна влага трябва да се положи вертикална изолация по стените на 
около 300 мм височина от основата по страничните стени; 
- при тухлени стени, с цел предотвратяване проникването на вода и влага в задната част на 
изолационния слой по време на строителния процес, AquaRoll BC2 следва да се положи в 
основата на тухлената стена. 
-  страните и страничните части на канали (сифони, воронки и други) трябва да бъдат армирани с 
помощта Bostik FlexMesh. За гарантиране на минимална дебелина на полагане в 
хоризонталните повърхности, следва също да се използва армиращ нетъкан текстил.. 
 
Полагане с машина: 
AquaRoll BC2 е подходящ за полагане с машина за пръскане. Консултирайте се с Технически 
отдел на Bostik за машинното полагане. 
 
След полагане: 
-  наскоро приложени повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, силна 
въздушна струя, високи температури (над +35°C), странични въздушни условия като дъжд и студ; 
-  измазване и облицовки трябва да бъде изпълнявани най-малко след 3 дни; 
- за да се получи препоръчителното дългосрочно техническо действие на продукта, след 
приключване на всички работи по полагането, повърхността трябва да бъде защитена с 
подходящо покритие (мазилки, замазки, керамични плочки и др.), възможно най-бързо (в 
зависимост от времето за изсъхване на продукта в рамките на 3-7 дни). 
 
Разходна норма: 
Приблизително 1,2 кг/м² на всеки 1 мм дебелина. 
3,0 кг/м² за защита срещу влага.. 
4,0 кг/м² за защита от вода без налягане. 
6,0 кг/м² за защита от вода под налягане. 
Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направят контролни проби от покритието 
преди основното полагане. 
 
Опаковка: 
Битумен компонент в 22 кг пластмасова кофа. 
Сух компонент в 8 кг пакет. 
30 кг в комплект. 
 
Съхранение: 
-  опаковките трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни климатични условия; 
-  трябва да се съхраняват на сухо и хладно място върху дървени палети между +10°С и +25°С в 
условия без влага; 
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-  отворени продукти трябва да бъдат затворени веднага след употреба;  
-  максимум 3 кофи може да бъдат складирани една върху друга;  
- срокът на годност е максимум 12 месеца при спазването на посочените по-горе условия за 
съхранение. 
 
Информация за безопастност 

За запазване на  здравето  и инструкции за безопасност, както и  мерките за първа помощ при 

съприкосновение  вижте отделния Информационен лист за безопасност . 

 

 


