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УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЕSHACOAT 6 S 

 
Еластична битумна хидроизолационна емулсия 

 
 

1. Кратко описание на продукта. 
 

Високофункционална еластична битумна емулсия за хидроизолация на хоризонтални и 

вертикални повърхности на повече строителни материали и по- специално бетонни 

елементи. 

 

2. Област на приложение. 

 
Предназначена за хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности на 

повече строителни материали и по- специално бетонни елементи. 

 

3. Технически характеристики. 

 
Устойчивост: Устойчив на слаби киселинни и алкални разтвори. Неустойчив на 

минерални разтворители. 

 

Разходни норми: Бетонни повърхности: 0,5 – 1 кг/кв.м., в зависимост от гладкостта на 

основата. 

 

Относително удължение: 180% 

 

Специфично тегло: 1 гр./куб.см. 

 

4. Вид на опаковка, начин и срок на съхранение. 

 
Опаковка: Кофи от 18 кг.и варели от 180 кг. 

 

Съхранение: Годно една година в херметически запечатани кофи и варели. Да се пази на 

сухо и защитено място. Избягвайте ниски температури. 
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5. Указания за проектиране. 

 
  Съгласно действащите в старната нормативни актове. 

 

6. Указания за монтаж. 

 
Начин на полагане: 

 

А) Подготовка на основата: Повърхността трябва да бъде почистена от прах, 

масла или други материали. 

 

Б) Полагане: EshaCoat 6 S се полага с четка, валяк или пистолет, минимум на два 

пласта. За грундиране на повърхността, EshaCoat 6 S се разрежда до 50% с вода. За 

всеки следващ пласт EshaCoat 6 S се разрежда до 30% с вода. Пластовете се 

полагат всеки напряко на предишния, след като последния е изсъхнал. За 

увеличаване механичните възможности на мембраната като армировка може да се 

използва стъклена мрежа, която се полага между два пласта. 

 EshaCoat 6 S не трябва да бъде полагана при температура на околната среда 

по 5
0
С. 

 

7. Мерки за безопасност на труда и околната среда. 

 
Съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на 

околната среда. 

 

8. Отпадъци. 

 
Върнете стоката на производителя в оригинална опаковка или я предоставете (в 

съответствие с местното законодателство) на оторизирана фабрика за преработка 

на отпадъци. 

 

 

 

           


