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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ККААРРТТАА  

  
  

ХХИИДДРРООЗЗООЛЛ®®  SSEEAALLIINNGG  CCOOLLLLAARR  DDSS  
ХХИИДДРРООИИЗЗООЛЛААЦЦИИООННЕЕНН  ММААННШШЕЕТТ  ЗЗАА  ППООДДООВВИИ  ССИИФФООННИИ  
ххииддррооииззооллааццииооннеенн  ммаанншшеетт  ззаа  ппооссттоояянннноо  ееллаассттииччннаа  ии  ввооддооппллъъттннаа  
вврръъззккаа  ннаа  ххииддррооииззооллааццииооннннии  ссииссттееммии  ссъъсс  ссииффооннии,,  
ооттввооддннииттееллннии  ооттввооррии  ии  ккааннааллии  
  
  

Описание 
ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS е алкалоустойчив 
хидроизолационен маншет, предназначен за вграждане в 
хидроизолационен слой под керамични облицовки в 
постоянно мокри помещения (бани, тоалетни, спа 
помещения, басейни, съблекални и др.) и на открито 
(тераси, балкони, плоски покриви). Създава водоплътна и 
постоянно еластична връзка между хидроизолационната 
система и преминаващите през нея подови сифони, 
отводнителни отвори и канали.   
Маншетът е водонепропускаем, устойчив на скъсване и 
на стареене. Изработен е от термопластичен еластомер, 
в който е заработена армираща стъклотекстилна мрежа. 
Тази комбинация от материали гарантира отлична връзка по цялата площ на маншета с 
намиращият се под керамичното покритие хидроизолационен слой.  
Компонент от еластичната системата за хидроизолиране HYDRO and SPLIT PROTECTION².  
 

Предназначение и свойства 
 
Свойства: 
 

 
 
 
 

За запечатване на: 
 

 

 

 
 
 

високо еластичен и водонепропусклив 
не позволява разместване и приплъзване 
устойчив на алкалност, пробиване, скъсване и стареене 

присъединителните фуги на сифони и канали 
присъединителните фуги на подови отводнителни съоръжения 
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За използване при: 

 

 

 
 
 

Опаковки и разходна норма 
Разфасовки: 

 

 
 

Разход: 
 
 

 
 

Състав 
ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS е изработен от термопластичен еластомер, в който е 
заработена армираща стъклотекстилна мрежа. 
 

Срок на годност и съхранение 
Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на закрито и сухо място 
при температура от +5°C до +30°C.  

Да се пази от пряка слънчева светлина! 
Продуктът е годен 24 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка. 
 

 
Указания за работа 

 

• дължина на страните: 425 x 425 мм 
• дебелина: 0,8 мм 
• цвят: жълт 

Подготовка на основата 
Хидроизолационния маншет за подови сифони ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS се използва 
върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, 
прах и др.). Повърхността трябва да е чиста, стабилна и без пукнатини. От нея предварително 

хидроизолиране на мокри помещения 
хидроизолиране на тераси, балкони, плоски покриви 
хидроизолиране под замазки и керамични покрития 

опаковка  вместимост палет 
кутия 10 бр.  - 

за 1 сифон      1 бр. 
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трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. 
Стари керамични покрития трябва да бъдат проверени дали са добре свързани с основата. 
Съществуващи неравности и кухини трябва да бъдат запълнени и изравнени с хастарна варо-
циментова мазилка ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX най-малко три дена преди нанасяне на 
хидроизолационното покритие. Острите ръбове се отчупват и заоблят. Външните ъгли и ръбове се 
обработват при приблизително скосяване от 2-3 см, а във всички вътрешни ъгли се 
препоръчва изработката на холкер с минимален радиус от 2-3 см. 

Начин на работа 
Върху влажната (но не мокра) основа с четка (баданарка) се нанася хидроизолационната смес с 
дебелина около 1,0÷1,5 мм. ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS се вгражда във все още прясно 
положения първи хидроизолационен слой и се покрива изцяло с хидроизолационната смес. След 
като положеният слой се втвърди, се нанася втори слой по цялата хидроизолирана повърхност – 
напречно на предходния. При нормални условия, слоевете се нанасят през интервал от 3-4 часа 
(но не по-дълъг от 10 часа). 

 
Нанесеният хидроизолационен 
слой трябва да бъде защитен 
от дъжд, от прекалено бързо 
съхнене, от пряко слънчево 
греене и от замръзване поне 
48 часа след нанасянето му. 
Вграждането на тръбопроводи 
в хидроизолационната система 
се извършва посредством 
хидроизолационни маншети от серията ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS.  
За да се гарантира експлоатационната продължителност на цялата хидроизолационна система, 
във всички ъглови, свързващи и други активни фуги, е необходимо да бъде вградена 
алкалноустойчивата високоеластична трислойна хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING 
TAPE 3L или еластичната хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE. За техния 
монтаж във вътрешните и външни ъгли на помещението, се препоръчва използването на 
ъгловите елементи за хидроизолационни ленти ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. 
В области, застрашени от напукване, във вторият слой се вгражда устойчивото на алкални 
въздействия армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP. 
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Повърхността трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни 
дейности върху нея. Дори след пълно втвърдяване, не трябва да се подлага на преки и интензивни 
механични натоварвания. 
 
Внимание! 
Хидроизолирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната 
среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 80%. 
Да не се нанася върху мокри, замръзнали и заскрежени повърхности! 
Нанасянето да не се извършва върху влажни и просмукани с вода основи, както и при 
просмукваща се през основата влага! Допустимата повърхностна влага трябва да бъде по-
малка от 2%! 
Да не се нанася под пряко слънчево греене! 
Нанесеното покритие трябва да се защити срещу прекалено бързо съхнене, както и от 
замръзване в продължение най-малко на 3 дни! 
Излагане на интензивно водно натоварване се допуска след не по-малко от 3 дни! 
Керамични покрития могат да се полагат 3 дни след нанасянето, а мазилки и други покрития 
– след 5 дни! 
 
 
 

Класификация 
Отговаря на изискванията на европейските и български норми и е в съответствие със стандарт: 

 
Европейски стандарт БДС EN 1928 

    
 

Технически данни 
 

 Показател Мерна 
ед. 

Метод 
на изпитване 

Допускана 
стойност на 
показателя 

Размери по дължина mm Фирмена методика 425x425 

Обща дебелина mm Фирмена методика 0,8 

Температурна устойчивост  °С Фирмена методика от -30°С до +90°С 
Налягане на разкъсване  bar Фирмена методика > 1,5  

Водонепропускливост bar БДС ЕN 1928:2004 Издържа > 1,5 bar 
 

 
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.

 


