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 Bostik CemenTech C1 Duo 

  Еднокомпонентна кристализираща хидроизолационна мазилка 

 
Описание на продукта: 
Еднокомпонентна хидроизолация на циментова основа, оцветена в червен цвят, подсилена от 
полимерни добавки и активни компоненти. След разбъркване с вода се приготвя в консистенция за 
нанасяне с четка. Използва се за решаване на проблеми, произтичащи от капилярния ефект. Може 
да се използва и от двете страни на действие на водата, положителна и отрицателна, при 
хидроизолация на гаражи, тераси, фундаменти и мазета. CemenTech С1 Duo създава неразтворими 
кристали, които се образуват от свободните циментови съединения и водата, с която реагира. При 
формирането на тези кристали в капилярите, бетонът става постоянно водонепропусклив. 
 
Области на приложение: 
-  от положителната и отрицателната страна на действие на водата;  
-  на стени, подове или тавани,  в непрекъснато мокри, влажни и влажни зони, като например гаражи, 
балкони, тераси и изби; 
-  водни резервоари, басейни, резервоари и цистерни за съхранение; 
- в основите, външните стени на мазета, подземни конструкции, подземни и повърхностни 
строителни работи; 
-  в мелиоративни, реставрационни и ремонтни работи на стари структури. 
 
Характеристики: 
-  подсилена с полимерни добавки и активни химикали; 
-  произвежда неразтворими  кристали в порите на бетона, които не се разтварят от водата, с която 
взаимодействат. Нанесена върху постен бетон, веднага след изсъхването тя кристализира със 
свободните съставки в порите на бетона и го прави непроницаем по повърхността; 
-  устойчива на тежки климатични условия; 
-  притежава хидравлични качества на сцепление; 
- използва се във всякакъв вид облепени или измазани повърхности като каменна зидария и 
каменни облицовки, тухли, брикети, газобетон, варовик и т. н.; 
-  предотвратява влага и събирането на вода на циментова основа, измазани повърхности.  
-  предотвратява постоянна влага и елиминира слаби водни течове или такива без налягане; 
-  защитава повърхности срещу разрушителните ефекти на влажност и влага; 
-  запалима. 
 
Технически данни: 
 

Цвят Сив до светло червен 
Дебелина на полагане (мм) 2 

Обемно тегло на сухо (кг/л) 1,3 ± 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 / mm2) > 1 

Абсорбция на капилярна влага (<0,1kg/m².h0,5) 0,1 
Количество вода за смесване (за 25 кг суха смес) 6,5 – 7,0 л 

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%. 
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Подготовка на основата: 
- повърхностите трябва да са без 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 за полагане; 
- повърхността трябва да бъде леко навлажнена преди полагането; 
- активни течове трябва да бъдат предварително запушени с Bostik CemenTech X. 
 
Полагане: 
- сухият компонент Bostik CemenTech C1 Duo се изсипва бавно в 6,5 – 7,0 л чиста вода в чист съд и  
се смесва с помощта на миксер на бавни обороти, докато се получи гладка смес без бучки. 
Продължителността на смесване трябва да е минимум 5 минути. Сместа, получена в края на 
процеса трябва да престои в продължение на 3 минути, след отново се смесва 2 минути, докато 
стане хомогенна; 
- разбърканата смес е готова за нанасяне след време узряване на 3 минути; 
- полагането трябва да бъде най-малко в два слоя и да обхваща основата на всеки слой правилно. С 
четка се нанася първият слой и след пълното изсъхване се нанася втори слой. 
 
Полагане с машина: 
Bostik CemenTech C1 Duo е подходящ за полагане и с машина за пръскане. Консултирайте се с 
технически отдел на Bostik за машинното полагане. 
 
След полагане: 
- наскоро третирани повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, силна 
въздушна струя, високи температури (над +35°C), странични въздушни условия като дъжд и студ; 
-  последващо измазване или облицовки могат да бъдат 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 1,5 – 2,0 кг/м² на 1 мм дебелина. 
Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направят контролни проби от покритието 
преди основното полагане. 
 
Опаковка: 
Суха смес в 25 кг хартиен плик, 48 торби в 1 палет (1200 кг/палет) 
 
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 8 торби 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 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“. 


