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 Bostik AquaRoll Bitum Flex 

 Полиуретанова, битум обогатена течна хидроизолационна мембрана  

 
Описание на продукта : 
Bostik BoscoPur BitumFlex е двукомпонентна (1:1), високо еластична, студено приложима, 
обогатена с битум, бързо съхнеща, полиуретанова хидроизолационна мембрана с разтворител, 
която е с отлична механична и химическа резистентност.  
 
Области на приложение: 
-  основи и фундаменти; 
-  подпорни стени; 
-  хидроизолация и ремонт на стари битумни, EPDM мембрани; 
-  паркинги и пътни платна; 
-  на балкони, тераси и покриви. 
 
Характеристики: 
-  лесно и бързо приложение; 
-  бързо втвърдяване; 
-  осигурява безпроблемна хидроизолационна мембрана; 
-  може да премоства пукнатини до 2 мм; 
-  силно устойчив на проникване на корени, вода и разтвори от почвата; 
-  подходящ за полагане върху стари битумни мембрани, асфалтов филц, EPDM мембрани; 
-  осигурява отлична термоустойчивост в диапазон от - 30°С до +90°С; 
-  устойчива на солена вода, воден разтвор, основи, разредени киселини и минерални масла; 
- импрегнира, като прониква дълбоко във всички минерални и бетонни повърхности, с отлична 
адхезия; 
- запълва неструктурни пукнатини като намалява абсорбирането на вода от бетоновата 
конструкция; 
-  укрепва  и втвърдява горната повърхност на бетона чрез дълбоко проникване в повърхността. 
 
Технически данни: 
 

Цвят Черен 

Якост на натиск (28 дни) (N/мм2) > 7 N/мм² 

Удължение @ скъсване > 1000 % 

Премостване на пукнатини До 2 мм 

Твърдост по Shore A > 35 

Време за работа (мин) 30 - 35 

Пълно изсъхване след (ч) 12 - 24 

Температура при полагане Между +10°C и +35°C 

Устойчивост на готово покритие Между -30°C и +90°C 

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

 
Подготовка на основата: 
-  повърхностите трябва да са здрави, чисти, без чужди вещества като прах, мръсотия, мухъл,  и 
обезмаслени; 
-  повърхностите трябва да бъдат сухи преди полагането - максималното съдържание на влага в 
не трябва да надвишава 5%. Якостта на натиск на основата трябва да бъде най-малко 25MPa, 
нови бетонни конструкции трябва да съхнат за поне 28 дни; 
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-  повърхности с битум, акрил и катран трябва да се почистват, докато няма остатъчни 
количества  и след това да се грундират с BoscoPur EpoPrimer 2С преди приложение; 
-  порести и абсорбиращи основи се грундират с BoscoPur PurPrimer 1C, а непорьозни или 
гладки повърхности като метал, керамични плочки,  и други подобни стари покрития трябва да 
бъдат грундирани с BoscoPur EpoPrimer 2C преди полагането на продукта; 
 
Полагане: 
-  след грундирането, Bostik BoscoPur Bitum Flex трябва да се приложи в кратък период от 
време, като хидроизолационен слой; 
-  след грундиране с BoscoPur PurPrimer 1C върху порести субстракции, BoscoPur Bitum Flex 
трябва да се прилага в рамките на 2-3 часа (но не по-късно от 4 часа), докато грунда още е леко 
лепкав; 
-  след грундиране с BoscoPur EpoPrimer 2С върху непорести субстракции, BoscoPur Bitum Flex 
трябва да се прилага в рамките на 6-12 часа (но не по-късно от 24 часа); 
-  Bostik BoscoPur Bitum Flex компонент А, трябва да се разбърка добре с електрически 
миксер преди смесването му с компонент В; 
-  след това двата компонента Bostik BoscoPur Bitum Flex (в съотношение 1:1)  трябва да се 
разбъркат добре с електрически миксер за 3 минути докато сместа стане хомогенна; 
-  когато продуктът стане хомогенен, след което се прилага с четка или валяк, докато 
повърхността бъде покрита изцяло; 
-   втори  слой трябва да бъде приложен в рамките на 12-24 часа (не по-късно от 72 часа); 
-   като опция продукта може да се положи с еърлес спрейер, 
-    връзките стени-подове, тръби, сифони и т.н.  трябва да бъдат изцяло подсилени с Bostik 
BoscoPur Fabric. За този вид приложение, се полага един пласт BoscoPur Bitum Flex, след което 
в него се влага  BoscoPur Fabric, и незабавно се полага и вторият слой BoscoPur Bitum Flex по 
метода мокро върху мокро. За такъв тип детайли може също да бъде използван и Bostik 
BoscoPur PowerFiber (за армиране и усилване на проблемни зони). 
 

Полагане с машина: 
AquaRoll B1 Flex е подходящ за полагане с машина за пръскане. Консултирайте се с 
Технически отдел на Bostik за машинното полагане. 
 
След полагане: 
-  наскоро третираните повърхности трябва да бъдат защитени от вода за минимум 4 часа; 
-  Bostik BoscoPur BitumFlex е хлъзгав, когато е мокро или по време на дъжд. За да се 
получи анти-хлъзгава повърхност може да се поръси  със сух кварцов пясък по време на 
периода на съхнене и втвърдяване на мембраната; 
 
Предупреждение: 
За получаване на най-добри резултати, да не се прилага Bostik BoscoPur BitumFlex покритие 
с дебелина повече от 0,5 мм на сухия филм за един слой. Ниската температура при полагането 
забавя процеса на съхнене и втвърдяване, а високата температура ускорява процеса. 
 
Разходна норма: 
Приблизително 0,750 кг/м² за слой в зависимост от попиващата способност и неравностите на 
основата. 
Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направят контролни проби от покритието 
преди основното полагане. 
 
Опаковка: 
(20л + 20л) компоненти А и В,  в метални кофи.  
40 литра 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 
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условия без влага; 
-  отворени продукти трябва да бъдат затворени веднага след употреба и консумирани първи;  
-  максимум 3 кофи може да бъдат складирани една върху друга;  
- срокът на годност е максимум 9 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 . 

 


