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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ККААРРТТАА  

  
  

ТТЕЕРРААФФЛЛЕЕККСС®®  ССУУХХАА  ДДООББААВВККАА                                              
ППРРООТТИИВВ  ЗЗААММРРЪЪЗЗВВААННЕЕ  
ссууххаа  ссттррооииттееллннаа  ддооббааввккаа  ппррооттиивв  ззааммрръъззввааннее  ннаа  ббееттоонн  ии  
ссттррооииттееллннии  ррааззттввооррии  ннаа  ццииммееннттоовваа  оосснноовваа,,  ппооззввоолляявваащщаа  
ррааббооттаа  ппррии  ннииссккии  ттееммппееррааттууррии  ддоо  --44°°СС  
  
  

Предназначение 

ТЕРАФЛЕКС® СУХА ДОБАВКА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ е 
предназначена за използване при работа при леки зимни 
условия (очаквани понижения на температурата, леки дневни 
замръзвания, очаквани студени периоди) на температури не 
по-ниски от -4°С и не по-висока от +10°С. Може да бъде 
прибавяна към всички сухи строителни смеси на циментова 
основа. Препоръчва се при шпакловане или лепене на 
топлоизолационни материали и полагането на различни видове 
керамични и каменни облицовки. 

Добавката понижава температурата на замръзване на течната 
фаза в разтвора и на водата с която той е забъркан, 
поддържайки положителна температура на сместа по време на 
процеса на нейното съхнене, като същевременно ускорява 
нейната хидратация и набиране на якост.  

ТЕРАФЛЕКС® СУХА ДОБАВКА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ е 
съвместим с всички продукти на циментова основа под марките ТЕРАФЛЕКС® и ТЕРМОФЛЕКС® на 
МАРИСАН.  

 
 

 
 

Състав 
 
Хомогенна прахообразна смес на циментова основа и калциеви алуминати, модифицирана с 
висококачествени полимерни смолисти и целулозни добавки. 

 
 
 
 

ССввооййссттвваа  

устойчива на ниски температури  удобна за дозиране 

поддържа положителна температура на разтвора по време на съхнене 
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Опаковка и разходна норма 
 

Опаковка:       Разходна норма: 
    
Хартиени торби по 1,25 кг. една торба добавка (1,25 кг) се прибавя към       

25 кг суха смес 
 

Срок на годност и съхранение 
 
Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (най-
добре върху палети). Да се пази от влага! 

Продуктът е годен 12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка. 
 
 

Указания за работа 

Приготвяне на сместа 

ТЕРАФЛЕКС® СУХА ДОБАВКА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ е готова за употреба.  

В чист неръждаем съд се налива необходимото за разбъркване на сухата строителна смес 
количество чиста и без примеси вода. Към нея постепенно се добавя ТЕРАФЛЕКС® СУХА 
ДОБАВКА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ. Полученият разтвор се разбърква с електрическа бъркалка до 
получаване на хомогенна смес без бучки. Към нея се добавя сухата строителна смес на циментова 
основа. При нужда се добавя вода или суха смес за постигане на необходимата гъстота.  

Да не се смесва с цимент, пясък и др. материали, тъй като това води до влошаване на 
качеството.  

Обезателно да се следи температурата на пресният разтвор да не пада под 5°С! 

След приключване на работа, готовите повърхности да се покриват веднага. Това важи в още по-
голяма степен при елементи в които е вложен циментов или вароциментов разтвор и при изливане 
на бетонови елементи с малка дебелина. 

 
Внимание! 

Да се спазват общоприетите превантивни мерки за работа при отрицателни температури, 
като затопляне на направната вода, размразяване на добавъчните материали, прилагане на 
цименти от по-висок клас и др.!  

 
 
Описание на опасностите: 

Не съдържа опасни химически вещества.      

Количеството на разтворимия хром (VI) в 
готовата маса на продукта ≤ 0,0002%. 

 
Символ на опасност: 

Xi – Дразнещ продукт, съдържа цимент. 

Предупредителни фрази 

R 36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата 

S 08 Съдът да се съхранява на сухо място 

S 24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата 
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Класификация 
 
Отговаря на изискванията на европейските и български норми и е в съответствие със стандарт: 
 

Европейски стандарт Клас Протоколи от изпитване 

БДС EN 14 647 -  № 397/10.04.2008 

 
 

 
Технически данни 

 
Протоколи от изпитване са издадени от Нотифицирано лице (NB 1950) за оценяване на 
съответствието Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД , гр. 
София.  
 

Показател 
Мерна 
единица 

Метод 
на изпитване 

Резултати 
от изпитването 

Якост на огъване: 
- след 24 ч 
- след 28 дни 

МРа БДС EN 196-1 
 

6,3 
7,6 

Якост на натиск: 
- след 24 ч 
- след 28 дни 

МРа БДС EN 196-1 
 

66,4 
79,6 

Времесвързване: 
- начало 
- край 

min БДС EN 169-3 
 

285 
365 

Якост на сцепление на циментово лепило без 
добавка: 

- след 28 дни 
- след 25 цикъла замразяване/размразяване 

МРа БДС EN 1348 +А1 
2,1 
1,5 

Якост на сцепление на циментово лепило с 8% 
добавка: 

- след 28 дни 
- след 25 цикъла замразяване/размразяване 

МРа БДС EN 1348 +А1 
2,3 
1,5 

 
 

 
Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които 
имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на 
купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за 
допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме 
качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 
извършва от квалифициран персонал.

 


