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 Bostik AquaRoll Saniter 

 Течна гъвкава хидроизолационна мембрана 

 
Описание на продукта :  

Bostik AquaRoll Saniter готов за използване течен хидроизолационен материал, без 

разтворител, на базата на еластомер-смола, син на цвят, който се полага с четка. Произвежда 

се в съответствие със стандартите на Европейския съюз и се използва за защита на сградите от 

вредното въздействие на водите. AquaRoll Saniter е подходящ за използване само от 

положителната страна. Плочки могат директно да бъдат залепвани върху AquaRoll Saniter. 

Области на приложения: 
- интериор и екстериор; 
- в хоризонтални и вертикални приложения; 
- в основите, мазета и подземни гаражи; 
- на балкони и тераси; 
- за мокри места, например бани и тоалетни; - в лаборатории, складове, кланици и т. н. 

Удобства: 

- гъвкав след втвърдяване; 
- устойчив на пукнатини по повърхността на приложението; безшевно полагане; 
- приложим с четка; лесно се полага; 
- плочки и керамика могат да бъдат директно залепени върху материала. Шлайфаване не е 
необходимо.  
- подходящ за употреба във всички видове повърхности на минерална основа, като дялан камък, 
каменни облицовки, пемза тухла, брикети, газобетон, бетонови блокчета, варовик, на измазани 
повърхности циментова основа, варов разтвор и бетонни повърхности. 
 
Технически данни: 

 

Цвят Светло син 

Дебелина на прилагане (мм) Макс. 2 

Обемно тегло (кг/л) 1,35 ± 0,2 

Вискозитет (dPa s) 200,000 – 250,000 

Якост на сцепление (N / мм2) > 0,5 

Премостване на пукнатини (мм) >1 

Удължение при скъсване > % 200 

Първо време на съхнене (ч) 4 

Пълно съхнене след (ч) 24 - 48 

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

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

Подготовка на основата :  
- Повърхностите трябва да бъдат чисти без прах , мухъл , боя и други частици от бетон , гипс 
или цимент.Ако има такива то те трябва да бъдат премахнати механично. 
- По слабите участъци ,  които не са достатъчно силни за да понесат собствената си тежест -
например напукани мазилки, слаби повърхности както и  остатъци от мухъл по  основата 
трябва да се почистят. 
-  Преди полагане повърхността трябва да бъде без пукнатини, силна при необходимост за 
ремонта се извършва с Bostik 410 HP 
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- Всички ъгли е препоръчително да са заоблени. 
- Повърхностите трябва да бъдат сухи преди нанасяне на продукта. 
 

Полагане :  

-  Преди полагане материала трябва да се разбърка с миксер на ниски обороти. 
-  полага се най-малко на два слоя с помощта на четка; 
-  вертикална изолация по стените се полага от основния етаж по страничните стени на около 
300 мм от основата като мярка срещу капилярна влага; 
- страните и страничните части на канали трябва да бъдат армирани с Bostik FlexMesh или 
Bostik FlashBand. За да се гарантира минимална дебелина на полагане в хоризонталните 
повърхности трябва да се използва армиращ нетъкан текстил. 

След полагането: 
- наскоро изпълнени повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, силна 
въздушна струя, високи температури (над +35°C), странични въздушни условия като дъжд и 
студ; 
- всички видове гипсови приложения и облицовки трябва да бъде правени най-малко 3 дни по-
късно; 
- за да се получи препоръчителното дългосрочно техническо действие на продукта, след 
полагането трябва да се покрие и защити с подходящо покритие (мазилки, замазки, керамични 
плочки и др.) възможно найрано (в зависимост от времето за изсъхване на продукта в рамките 
на 3-7 дни). 

Разходна норма: 

Приблизително 1,5 кг/м² на 1 мм дебелина на слоя. 
Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направят контролни проби от покритието 

преди основното полагане. 

Опаковка: 
5 и 20 кг пластмасови кофи. 

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; 
-  отворени продукти трябва да бъдат затворени веднага след употреба; 
-  максимум 3 кофи могат да бъдат складирани една върху друга; 
-  срокът на годност е 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 . 

 


