
CemenTech X 
 

 

Водна тапа 
 

 
Описание на продукта: 
Хоросан на циментова основа, еднокомпонентен, бързо втвърдяващ, подсилен с полимерни 
добавки, за решаване на хидроизолационни проблеми, които произтичат от капилярни ефекти, 
спрете активните течове на вода преди нанасяне на хидроизолационни материали, предназначени 
за използване от отрицателна страна в гаражи, фундаменти и мазета. 
 
Области на приложение: 
х По стени и подове, 
х В постоянно влажни и мокри области като гаражи и мазета, водни резервоари, басейни, 
резервоари и цистерни за съхранение, 
х Във фундаменти, вътрешните стени на мазета, 
х В подземните и повърхностните строителни работи, 
х Във възстановителни и ремонтни работи на стари конструкции, 
х Във всички видове измазани повърхност като камък и каменна тухла, пемза тухла, брикети, 
газобетон, варовик и др. 
 
Характеристики: 
х Подсилен с полимерни добавки. 
х Позволява бързо прилагане чрез много бързо изсъхване. 
х Веднага спира течове от отрицателната страна. 
х Устойчив на тежки климатични условия. 
х Хидравлично качество на циментиране. 
х Предотвратява влага и събирането на вода на измазани повърхности на циментова основа. 
х Предотвратява влажност и влага постоянно и премахва без налягане и слаби водни течове. 
х Защита повърхностите от разрушителни ефекти на влажност и влага. 
х Запалим. 
 

Технически 
данни: 
 

Цвят Сив 

Сухо тегло (кг / л) 1,5 ± 0,2 

Мокро тегло (кг / л) 1,6 ± 0,2 

Време за престой в контейнер (мин.) ~ 3 

Време на изсъхване (часа) ~ 10 

Якост на натиск (28 дни) (N / mm2) > 80 

Якост на огъване (28 дни) (N / mm2) > 10 

Смесване с вода (за 1 кг сух хоросан) 
0,2 – 0,3 л 

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

Устойчивост на втърдено покритие между -25°C и +80°C 
 

Технически данни са приблизителни за температура от + 20 ° С и относителна влажност 50%. 
 
Получаване на субстрата: 
х Повърхностите трябва да бъдат почистени от чужди вещества, като прах, мръсотия, мухъл масло, 
боя и др .; остатъци  от цимент, гипс и бетон трябва да бъдат премахнати. 
х Слаби повърхности, или остатъци от мъх трябва да се почистват от повърхността. 
х Повърхността трябва да бъде леко навлажнена преди полагане. 
 
Приложение: 
х Прахообразния Bostik CemenTech X се изсипва бавно в чист съд, пълен с вода с подходяща 
температура на атмосферата,  смесват се с помощта на миксер с ниска скорост. 
х Разтворът се притиска в областта на течовете ръчно.  
х Полагането трябва да е ръкавици. 
х Разтворът се прилага на теча, може да се нивелира с помощта на шпатула или мистрия, точно 
преди да замръзне. 
х Разтворът, който е прясно приготвена с Bostik CemenTech X трябва да се използва в рамките на 3 
минути. 
 
 



 
 

След нанасяне: 
х Прясно положените повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слъчева светлина, силна 
въздушна струя, висока температура на въздуха (над + 35 ° C), дъжд и студ в първите дни. 
х Всякакъв вид полагане на повърхността или керамични облицовъчни работи трябва да се 
извършват 3 дни по-късно. 
 
Покритие: 
Приблизително 1,5 - 2,0 кг прах за всеки 1л от пропуски. 
 
Опаковка: 
5 кг пластмасови кофи. 
 
Съхранение: 
х Кофите суха смес кофи трябва да бъдат защитени от вода, замръзване и неблагоприятни 
климатични условия. 
х Трябва да се съхраняват на сухо и хладно. 
х Отворените кофи трябва да бъдат затворени веднага и консумирани първи. 
х Максимум 8 кофи трябва да бъдат една върху друга. 
х Срок на годност е максимум12 месеца ако се спазват горепосочените условия за съхранение. 
 
Рискови марки: 
R23 / 24/25: Отровни при вдишване, поглъщане и контакт с кожата. 
 
Сигурност: 
S2: Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
S3: Да се държи на хладно. 
S9: Пазете опаковката суха. 
S26: Изплакнете обилно с вода при контакт с очите и се консултирайте с лекар.  
S28: Изплакнете обилно с вода при контакт с кожата и се консултирайте с лекар.  
S29: Да не се хвърлят в канала. 
S36 / 37/39: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и очила / маска по време на 
операцията. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSTøK is only responsible for the product quality and cannot be held responsible for its mis-use except for the recommendations regarding where and/or how the product shall be used. This 
technical bulletin hereby is valid until it is renewed. BOSTIK’s right to amend the products in accordance with technical developments is reserved. 
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