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  Bostik CemenTech C1 

   Еднокомпонентна хидроизолационна смес 

 

Описание на продукта :  
Хидроизолационна циментова еднокомпонентна мазилка, със сив цвят, която е  подсилена с 
полимерни добавки и се използва при решаването на проблеми с влагата, произтичащи от 
капилярния ефект. Осигурява хидроизолация на строителни обекти и съоръжения като гаражи, 
тераси, фундаменти, мазета и други. CemenTech C1 е водоотблъскваща и може да се използва само 
от положителната страна. 

 
Области на приложение : 
-   Външно и вътрешно; 
-   За стени и подове; 
-   При непрекъснато мокри и влажни зони, като гаражи, тераси, мазета и изби; 
-   Водни резервоари, басейни, резервоари и цистерни за съхранение; 
-   В основите, външните стени на мазета; 
-   При подземни и повърхностни строителни работи; 
-   При подобрение, реставрация и ремонтни работи на стари конструкции; 
-  Във всички видове измазана повърхност като камък, цимент и производни - тухла, пемза тухла, 
брикети, газобетон, варовик и т.н. 

 
Характеристики : 
-   Подсилена с полимерни добавки; 
-   Устойчива на тежки климатични условия; 
-   Притежава хидравлично сцепление; 
-  Използва се във всякакъв вид облепени или измазани повърхности като каменна зидария и 
каменни облицовки, тухли, брикети, газобетон, варовик и т.н. 
-   Предпазва повърхностите от влага и елиминира слаби водни течове; 
-   Защита на повърхностите от разрушителните ефекти на влажност и влага. 
 

Технически данни: 

Цвят Сив 
Дебелина на полагане (мм) Максимум 6 
Препоръчителна дебелина на полагане (мм) 2 

Обемно тегло на сухо (кг/л) 1,4 ± 0,2 
Обемно тегло в течно състояние (кг/л) 1,9 ± 0,2 
Време за работа (мин) ~ 30 
Време на изсъхване (ч) ~ 24 
Пропускливост на въглероден двуокис (м) >50 
Пропускливост на водни пари (м) Class I ; Sd <5 

Якост на сцепление (28 дена) (N / mm
2
) > 1 

Абсорбция на капилярна влага (<0,1kg/m².h0,5) 0,1 
Количество вода за смесване 
(за 25 кг суха смес) 

 

6,0 – 6,5 л 

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%. 
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Подготовка на основата :  
-  Повърхностите, които ще бъдат покрити, трябва да бъдат свободни от лепило превантивна чужди 
вещества като прах, мръсотия, мухъл масло, боя и други остатъци и отпадъци, като цимент, гипс и 
бетон също трябва да бъдат отстранени. 
- По-слаби повърхности, които не са достатъчно здрави, за да се извърши  обмазване или 
шпакловане, или остатъци от мъх трябва да се почистят от повърхността за полагане. 
-  Повърхността трябва да бъде леко навлажнена преди полагането на сместта. 
-  Газобетон, стоманобетонни тухлени стени и други повърхности с подобни абсорбиращи елементи 
трябва да се навлажнят няколко пъти. 

 

Приложение : 
-  Сухата хидроизолациионна смес Bostik CemenTech C1 се изсипва бавно в чист съд, пълен с вода 
при подходяща температура и се бърка със смесител. Продължителността на смесване трябва да е 
минимум 5 минути. Сместа получена в края на процеса трябва стане хомогенна, след което да бъдат 
оставена да престои за 3 минути,  след което отново се рабърка за 2 минути. 
-  Плътността, количеството и времето за замразяване на продукта варира според емулсията. 
-  Сместа трябва да се нанася върху повърхността с шпакла и стомана маламашка най-малко в два 
слоя. 
-  Разтворът, който е прясно приготвен трябва да се използва в рамките на 30 минути. 
-  Независимо от целта на приложението му, дебелината на полагане не трябва да бъде по-малка от 
2 мм или повече от 6 мм. 
-  Полагането трябва винаги да става в два слоя. Първият слой може да се нанася с четка или 
баданарка, а втория с маламашка. 

 
След приложение : 
-  Прясно обработените повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, силна 
въздушна струя или вятър, висока температура на въздуха (над +35˚C), дъжд или замръзване в 
първите дни. 
-  Всякакъв вид полагане върху прясно обработените повърхностти като керамични и облицовъчни 
работи трябва да се извършват най малко след три дни. 
-  За да се получи препоръчителното дългосрочно техническото изпълнение на на продукта, след 
приключване на приложение и / или работа трябва да бъде покрита и защитена . 

 
Покритие : 
Около 1,5 - 2,0 кг/м2 за всеки 1мм дебелина. 
Стойностите са теоретични и се препоръчва контролна проба преди полагане. 

 
Опаковка : 
Прахообразен компонент в 25 кг торба, 64 торби в  палeт (1600 кг/палeт) 

 
Съхранение : 
-  Торбите трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни метеорологични условия. 
- Трябва да се съхраняват на сухо и хладно върху дървени палети  между + 10 ° С и + 25 ° С в 
условия без влага. 
-  Открити продукти трябва да бъдат затворени веднага и консумирани първи. 
-  Максимални 8 торби трябва да се складират една върху друга. 
-  Срок на годност е 12 месеца при спазване 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“. 


