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 Bostik BoscoPur PowerFiber 

 Полиуретанова течна мембрана за кръпки и детайли 

 
Описание на продукта : 
Bostik BoscoPur PowerFiber е еднокомпонентна, готова за употреба, тиксотропна, високо еластична, 
усилена с фибри, полиуретанова хидроизолационна мембрана, за студено полагане, с отлична 
механична и химична, термична и UV устойчивост. 
 
Области на приложение: 
-  за детайлно изкърпване на връзки стена-под, дублажи и 90° ъгли; 
-  около светлинни куполи, капандури и горно осветление; 
-  около комини, тръби и подобни; 
-  HVAC звена, въздуховоди, фотоволтаични системи; 
-  сифони, улуци, канали и т.н. 
 
Характеристики: 
-  лесно и бързо полагане; 
-  осигурява безшевна и еластична хидроизолационна мембрана; 
-  силно устойчива на абразия, вода и проникване на корени; 
-  не се влияе от атмосферните условия. Осигурява отлична UV устойчивост и дълготрайност във  
времето;  
-  паропропусклив; 
-  подходящ за полагане върху стари битумни мембрани, асфалтов филц, PVC, EPDM мембрани; 
-  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 Светло сив 

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 или детайлите трябва да са здрави, чисти, без чужди вещества като прах, 
мръсотия, мухъл,  и да са 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; 
-  повърхности с битум, акрил и катран, трябва да се почистят и да се отстранят всякакви 
остатъци  преди полагането на продукта; 
-  повишава сцеплението, когато се прилага преди залепване или покрития, на  материали като 
дърво, бетон и други абсорбиращи повърхности. 
 
Полагане: 
-  Bostik BoscoPur PowerFiber се разбърка с дървена бъркалка или шпакла преди прилагане; 
-   не трябва да се ползува електрически миксер за разбъркването; 
-  материалът може да се нанася с шпакла, валяк или четка, докато повърхността на детайла, 
който се обработва се покрие. 



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 

 

 
След полагане: 
-  наскоро третираните повърхности трябва да бъдат защитени от вода за минимум 4 часа; 
-  пресния и не напълно втвърдения Bostik BoscoPur PowerFiber  е хлъзгав, когато е мокро или по 
време на дъжд. За да се получи анти-хлъзгава повърхност сух кварцов пясък може да бъде 
поръсен през периода на втвърдяване на мембраната. 
 
Разходна норма: 
Приблизително 1,00 кг / м² за слой в зависимост от хигроскопичността и гладкостта на основата. 
Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направят контролни проби от покритието 
преди основното полагане. 
 
Опаковка: 
6 кг в метална кутия. 
 
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 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 . 
 


