
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Fondaproof® 
Двукомпонентнa циментова хидроизолационна система.  

 

Приложение: 
Предлага отлична хидроизолация и защита на повърхности от бетон, циментови и 
варо-пясъчни замазки , тухлена и каменна зидария и т.н. Полага се по екстериорни 
стени, сутерени, фундаменти, резервоари, басейни, подпорни стени, покриви, балкони, 
тераси, бани, кладенци, тунели и т.н. и повърхности под керамични плочки. 
 
Характеристики: 
Има забележително сцепление към стоителните елементи като осигурява тяхната 
хидроизолация, даже при екстремни условия на околната среда. Издържа на 
положително и отрицателно хидростатично налягане. Предпазва бетона от корозия. 
Икономична и лесно се прилага дори и от не специализиран персонал. 
 
Технически характеристики: 
Съотношение на смесване А: В = 25:7 
Време за съхнене (при 20°С): 1-2 часа 
Време за работа след смесане: 3 часа 
Минимална температура за работа: 8°C 
Разход: 2-3 кг / м2 за два слоя 
 
Начин на полагане: 
Подготовка на основата: Основата трябва да бъде чиста,суха, обезпрашена, без 
омаслявания и други не добре прикрепени към нея материали. Кухини или други 
недостатъци, трябва да бъдат обработени. Компонент В може да бъде използван като 
грунд , за да се постигне стабилизиране на основата. 
Подготовка на сместа: Постепенно се добавя A компонент (прахообразен) към B 
(течност) и се смесва с ниско-оборотна бъркалка (за да се избегне затвярвне на въздух), 
докато сместа се хомогенизирa.  
Полагане: Нанесете сместа, веднага след разбъркване, с четка, препоръчително в два 

слоя, като втория се нанася перпендикулярно на първия. 

  

Специални препоръки 
• При ниска температура и влажност по време на прилагането се увеличава времето за 
изсъхване, при висока се намалява 
• При висока температура, е препоръчително да се навлажнява положения слой, за да 
се избегне дехидратация и образуване на пукнатини. 
• При повече слоеве, препоръчва се използването на фибростъклена мрежа. 
• Материалът може да бъде покрит (например с боя) 4 седмица след прилагането 
• Компонент А може да се прилага самостоятелно с добавяне на вода 
• Неприложим към гипсови елементи 
 
Почистване на инструментите 
Веднага след нанасяне с много вода. Втвърдения материал може да бъде отстранен 
механично. 
  
Срок на годност: 18 месеца в запечатана оригинална опаковка, в суха среда.  
 
Предпазни мерки: Дразнещият (компонент Α) - трябва да се пази от деца. При контакт с 
очите измийте с вода и се консултирайте с лекар. 


