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 Bostik XPS   
 Бързо-втвърдяваща индустриална саморазливна зазка 

 

Описание на продукта : 

Bostik XPS e висококачествена, бързосъхнещ саморазливен под на циментова основа за вътрешно и 
външно приложение. Препоръчва се за помещения с всякакви натоварвания, включително 
индустриален трафик и помещения с големи точкови натоварвания. Подходящ е за направа на 
крайни покрития с дебелина от 3 мм до 15 мм в една работна операция.  

 

Области на приложение: 

-  Вътрешно и външно, за зони с натоварен трафик, за бързо покриване с дебелина 3 до 15мм; 
-  Като бързосъхнеща вложка за бързо покриване (с добавка на 30% пясък) при работна дебелина от 
10 до 50 мм;  
- За възстановяване на увредени циментови замазки и бетонови повърхности(като паркинги, 
складове и др.);   
-  За запълване на вдлъбнатини при ремонти, с всякакви дълбочини и при всякакви повърхнини. 
-  В индустриални подове, болници, училища, хотели, супермаркети и търговски центрове; 
-  За всички видове покрития (паркет, епоксидни бои, мокет, жинилови настилки, балатум и други); 
-  В изравняване на повърхностния слой (при вътрешни приложения) върху бетонови площадки като 
тънък изравнителен слой. 

 

Характеристики: 

-  Приложима ръчно или механично; 
-  Течна, може да се изпомпва с машина; 
-  Бързо съхнене. Готова за бързо пускане на трафик и последващо покритие след 2-4 часа; 
-  Висока устойчивост на износносване и на пробиване, съвместим с всички категории натоварвания  
(подвижни или статични); 
-  Подсилена с полимери; 
-  Високо саморазливане и изпълване на отвори и ъгли и в пространства, които са недостъпни; 
-  Подходяща за подово отопление и като крайно покритие; 
-  Втвърдява без пукнатини с отлично хидравлично качество на сцепление; 
-  Използва се за подготовка преди полагане материали като остъклени плочки, керамика, естествен 
камък, гранитогрес, PVC, паркет, мокет, и т.н. чрез покриване на земята като тънък слой. 
-  Огнеупорна 

 

Техически данни: 

Цвят Сив 

Приложима дебелина (мм) 3 - 15 

Време за изчакване в контейнер (минути) ~ 30 

Смесване с вода (за 25 килограма суха смес) ~ 4,5 л 

Време на изсъхване (минути) 20 

Пълно изсъхване (часа) 4 

Якост на натиск (28 дни) (МРа) ≥ 40-50 

Температура на околната среда за приложение между +5°C и +35°C 

Устойчивост 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: 

 

-  Външните вещества които пречат на сцеплението, като прах, мръсотия, мазни петна, кофражно 

масло, сгурия, боя и други остатъци и отпадъци като цимент, гипс и бетон трябва да бъдат 

отстранени от повърхността на прилагане. 

-  Подповърхности, които не са достатъчно твърди за да понесат собствената си тежест, като 

ронещи се участъци и пукнатини,  трябва да бъдат премахнати. 

-  Повърхностите, които изискват ремонт трябва да се обработят с ремонтна смес като Bostik Rapid 8 

най-малко 1-2 дни преди прилагането и изравнени. 

-  Подповърхности на минерална основа, с нормално и гладко попиване трябва да бъдат грундирани 

с Bostik PoroPrim, докато при гладки, глазирани и неабсорбиращи повърхности или глазирани 

повърхности и подобни материали трябва да бъде използван Bostik MarmoPrim най-малко 24 часа 

преди началото на прилагането. 

- NivoTech FoamTape трябва да бъде поставен за да се разделят от саморазливната замазка 

стените или други структурни елементи, за да се избегне риска от напукване по време на съхненето 

на замазката, поради разширяване. 

- Сместа за изравняване се отличава с висока флуидност и може да се предотврати проникване 

чрез използване на ъглови ленти на врати, прагове и в стената - места за заземяване.  

-  При нови основи остатъчната влажност не трябва да надвишава 3%. 

 

Приложение: 

 

-  Bostik XPS  трябва да се смесва с миксер с ниска скорост (скорост на въртене < 500 об/мин) докато 

се получи гладка смес без бучки в чист съд, пълен с необходимото количество вода при нормална 

температура на околната среда, в определени количества. Продължителността на миксиране 

трябва да бъде минимум 5 минути. Сместа, получена в края на процеса трябва да престои за 3 

минути, след което трябва да се разбърка отново, докато стане хомогенна в продължение на 2 

минути. 

-  Плътността на сместта и времето за изсъхване варират в зависимост от количеството на водата. 

-  Сместа е готова за нанасяне след 3 минути. 

-  Не се добавя вода, за да се разреди саморазливната замазка, която се полага по подовете. 

- Мазилката се изпомпва  докато достигне желаната дебелина чрес измерване с помощта на 

съответното устройство. 

-  След като сместа е разлята се проверява за пропуски, и се разнася с назъбена маламашка (или 

водачи с необходимата височина) за да се елиминират пропуски и се разнася допълнително с 

помощта на подходящо устройство като иглен валяк или маламашка. 

-   В случай на изпомпване чрез машина трябва да се използва машина с капацитет на  изпомпване 

приблизително 40 л/мин. 

-   По време на полагането замазката се разлива и нивелира бързо, поради което не е необходима 

последващо изглаждане. 

-  Трябва да се изчака 2 часа след прилагането на последния слой, ако се полага керамика или 

мокет, или  трябва да се изчака 24 часа, ако трябва да се полага паркет. 

-  Не може да се прилага върху повърхност, която е постоянно мокра или влажна. Не се препоръчва 

да бъде използван на открито, върху дюшеме и на промишлени обекти. 

-  Нанасянето се препоръчва да се извършва от специалисти с необходимото обурудване и опит. 

След нанасяне: 

-  Пресни повърхности трябва да бъдат защитени от пряка  слънчева светлина, силна въздушна 

струя, висока температура на въздуха (над + 35°C), дъжд и студ. 



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  07.01.2016 

-  За да се получат препоръчителнте дългосрочни технически експлоатационни качества на 

продукта, след приключване на работа, готовото покритие трябва да се покрие и защити с 

подходящо покритие (плочки, PVC, и други) възможно най-бързо (в зависимост от времето за 

съхнене на продукта в рамките на 3-7 дни). 

Покритие: 

Приблизително 1,6 кг/м² за всеки мм дебелина. 

Разходните норми са теоретични и се препоръчва контролна проба преди полагане. 

 

Опаковка: 

В 25 кг торба, 48 торби в 1 палет (1200 кг / палет) 

 

Съхранение: 

-  Трябва да бъдат защитени от вода, замръзване и нежелана въздушни условия. 

-  Трябва да се съхраняват на сухо и хладно върху дървени палети на между + 10°С и + 25°С в 

условия без влага. 

-  Разкъсани и открити продукти трябва да се затварят веднага и консумирани първи. 

-  Максимална 8 торби трябва да се складират една върху друга. 

-  Срок на годност е максимум 6 месеца при горепосочените 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“. 


