
Русе 7009, ул. Калнъ Дере 15
T: +359 82 519 721, M: +359 885 005 053, E: info@marisanbg.com
София 1415, ул. Околовръстен път 98
T: +359 2 42 69 644, M: +359 884 120 660, E: officesf@marisanbg.com
Плевен 5800, ул. Вит - Амбалажно поле 9
Т: +359 64 977 766, М: +359 889 577 742, E: officepl@marisanbg.com

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
НА ВОДНА ОСНОВА

За вграждане в течни хидроизолации на открито и закрито.
Усилва хидроизоалцията при напукани или предразположени  

към напукване участъци.
Притежава висока якост и еластичност.

Платно: Ширина: 1 m; Дължина: 50 m
Лента: Ширина: 0,1 m; Дължина: 50 m

Предназначение: за уплътняване на връзки „под – стена“, 
„дограма - стена“, окачени фасади, тераси, мокри помещения и др.

Ширина на ролка: 120 mm;  Дължина на ролка: 25 mСЪ
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Butyl tape
самозалепваща  
бутилова лента

REINFORCE  
GEO-PP

армираща  
геотекстилна мрежа  

от нетъкан иглонабит 
полипропилен



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА
ЕТАП 1: Грундиране с разредена 50% с вода HYDROZOL® WBC (около 200 g/m2) 
или с грунд HYDROZOL® BG-AQ. 

ЕТАП 2: След пълното изсъхване на грунда (около 30 мин.) се нанася с чет-
ката слой неразреден продукт HYDROZOL® WBC, върху който веднага се мон-
тира стъклофибърна мрежа и отново без изчакване са нанася още един слой 
HYDROZOL® WBC. 

ЕТАП 3: Нанасят се още 2 слоя хидроизолиращ продукт, като всеки следващ 
слой се нанася след изсъхване на предходния, с цел постигане оптимална де-
белина на хироизолационния пласт.
Следващи строителни дейности може да бъдат извършвани след пълно из-
съхване (около 4 часа при температура 23°С и влажност на въздуха 50%).

Препоръка: За да се предпази от нараняване при обратно засипване, хидро-
изолацията трябва да бъде защитена чрез залепване върху нея на плочи от 
XPS с дебелина 2-5 cm или монтиране на дренажна мембрана. 

Разходна норма: около 4 kg/m2 за целия хидроизолационен пласт,  
в зависимост от порьозността на основата.

SBS модифициран битумен грунд за грудиране преди рулонни или течни хидро-
изолации. Негорим. Няма вредни изпарения. Без неприятна миризма. Заздра-
вява и обезпрашава основата, като прониква дълбоко в микропукнатините.

Подходящи основи: Замазка, бетон, дърво, пластмаса, полиетилен, поликар-
бонат, стъкло, желязо и много други. 
Неподходящи основи: Не трябва да се нанася върху PVC, TPO и FPO мембрани.

Разреждане с до 20% вода. Важно: Да не се смесва с други материали.
Температура на полагане: При температура на околната среда от +5°С до +35°С. 

За хидроизолация на покриви, бетонни основи и др.
- позволява полагане върху вертикални повърхнини
- подходяща за покриви (UV устойчива)

Подходящи основи: Замазка, бетон, дърво, пластмаса, полиетилен, поликар-
бонат, стъкло, желязо и много други. 
Неподходящи основи: Не трябва да се нанася върху PVC, TPO и FPO мембрани.

Готов за употреба. В зависимост от влажността на основата и температурата 
на околната среда за удобство може да се разреди до 5% с вода. Да не се 
смесва с други материали.

HYDROZOL® WBC
полимер-битумна  
еластична хидроизолация  
на водна основа

HYDROZOL® BG-AQ
полимер-битумен  

грунд 
на водна основа

Средства за нанасяне:   
четка с дълъг мек косъм
Почистване на инструментите: 
с вода
Опаковки:

Средства за нанасяне:  четка с дълъг мек косъм или валяк
Почистване на инструментите: с вода
Разходна норма: между 250 g и 400 g в зависимост от основата

Опаковки:

18 кг

5 кг

5 kg

18 kg

18 кг

20%  
вода

20%  
вода

6 kg
готов за употреба 

продукт

21,6 kg
готов за употреба 

продукт


