
ednokomponentna siva praховa smes;
устойчив  na pozitivно и  negativно 
hidrostatично налягане;
иkonomi~en;
netoksi~en;
позволява  zavъr{ваща obrabotka na стенни 
povърхности;
позволява neposredствено lepeнe na 
kerami~нi plo~ki sъс строително lepilo;
bakterioloгично устойчив;
опростена упоеба;
oтli~na aдheziя с основата;
vozmo`nost za полагане върху vla`na 
основа;
ne съдържа hloridi;

Za hidroizolaciя na oбekti izlo`eni na 
положително и отрицателно hidrostatично 
налягане, kaтo baсeйni, утаители, pre~istваtelni 
stancиi, сутеренни стени и подове, rezervoari za 
pitейнa voda, betonнi тръби, {ahti, sanitarni 
възли i др.

Oblast na приложение:

HIDROMAL
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Готова смес за направа на твърда .  хидроизолация на циментна основа
Приготвена от специално подбран цимент висококачествени пълнители  и  , , 
прахови добавки
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Otvoreno vreme za rabota pri o 20 S:

Vreme за  втвърдяване pri o 20 S:

Nanасянe na sledващ пласт 
nanos pri o 20 S:

Яkost na натиск:
3 dena:
28 dena:

Tehni~ki karakteristiki:
Устойчивост na poложителен  
voden натисk: (DIN 1048)

Устойчивост na отрицателен 
voden натиск: (DIN 1048)

 
                   8 atm.

 
                   2 atm.

              1 ~as

4,5-5 ~asa

               6-24 ~asa

 
> 15 MPa
> 35 M aP

Hidromal se полага върху betonнa i cиmentna 
основа (zavършено fino изпердашване) с яkost  
MB 30 и на възраст най-малко 28 dena. Основата 
trяbвa da e ~ista, obezmasлena i obeзpra{ena 
bez mesta с големи грапавини и пукнатини. Когато  
има такива mesta, te trяbвa da se sanirat s 
Reparatur malter ili epoksiden kit Adingpoks-
K. Почистване на  na основата s voda pod налягане 
e най-подходящ metod. 

Materialъt se prigotvя чрез doбавяне na ~ista 
voda v oтношение Hidromal : вoda = 3,7:1,0 (za 
nanасяне с ~etka) ili Hidromal : вoda = 5,0:1,0 (za 
nanасянe s маламашка). Materиalъt se бърка s 
elektri~eска мешалка на бавни обороти (300 do 
500 об./min.), do pъlna homogenizaciя, ostavя се  
da oтle`i 10-15 minuti и се бърка povtorno .
Naнасятето na materiала e с ~etki (120 mm - 200 
mm.  {irokи) za pъrvite dva sloя,  a tretiя sloй 
se nanася със стоманена маламашка. Всеки 
следващ sloй se nanасяa vърху preдходния 
iзsъхнал slой. Vremeто между нанасянето na 
sloevеte trebвa da е 6-24 ~asa v zavisимost oт 
temperaturata. Общата debelina na trite sloevе 
да е  около  2,5 - 3,5 mm. Tretiranite povърхности 
trяbвa da се подържат чрез намокряне 3-4 pъti 
dnevno за period oт 48 ~asa. Pri visoki 
temperaturi намокрянето da se прави po-~esto  за  
да се държат vla`ni ili v slu~aи kogaто sа 
izlo`eni na direktno sлънце da se pokriвat s 
ютено  platno i postoянno da se намокрят с  voda.
Temperaturata pri nanасянето na hidroizola-

o ociяta  трябва da e +10 S ÷ + 30 S. Pri nanасяне na 
Hidromal, tretiranite povъrхнini da bъdat 
zaщiteni oт валежи, silen вятър i замръзване за 
period oт minimum 48 ~asa: V slu~aи, kogaто 
Hidromal trяbвa da se nanese na mnogо glaдki 
povърхности, pървия slой se prigotvя s doбавяне 
na Vrъзka-U v отношение вoda: Vrъзka-U = 4 :1, за 
да се осигури dobra aдheziя s основата.

Pakuvawe:

Pakuvawe:

Podgotovka na основата:

Полаганe:

Tehni~есki prospekt
Izdanie 08/2007

Почистване:
Инструментите и инвентара се почистват с voda 
vednaга след upotrebata. 

Разходна норма
       5-6 kg/m²

Основата se водонасища. Ако основата която se 
izolira пропуска  voda, тя trяbвa da se изолира s 
Ускорител-^ ili drug подходящ material. 

Опаковка:

Skladiraнe:
В книжни  чували oт 5 i 30 kg.

V originalnaта, zatvorena опаковка. V suхi 
opомещения, na temperatura oт minimum 5 S, 

zaщiten oт direktno izlo`ениe na sлъnce. Срok 
na upotreba 12 mesecа.

Opasnost за zdraveто: Трябва da se izbягва kontakt na proдукта s ko`ata (да се ползват защитни ръкавици). Материалът не е токсичен, но 
пri incidenten kontakt  с кожата vednaга da se otstrani s voda i sapun. Ako materiалът попадне v o~iте, трябва vednaга da se iзplaknat 
обилно с voda i da se потърси medicinska pomoщ.
Po`ar: Хидромал е незапалим
Почистване и  deponiraнe: .Несвързани остатъци от Хидромал се почистват с вода. Starata iзползвана опаковка da se deponira съгласно 
местните pредписания i regламенти za tози tip otpadъци. Preporъ~v се na~inът na nanасяне i нужнитe koli~ества да se съобразят с 
usloviята na obеktа, kakтo i zadъl`itelnо ползване na подходящо оборудване и инвентар.

Вносител и дистрибутор:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България, 
Производство и складoва база: кв. Караманица 88, 
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06; 
е-mail: factory_pernik@ading.eu;  www.ading.еu

Производител:
АДИНГ АД, Скопие; 

Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие, 
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840; 

e-mail: ading@ading.com.mk;  www.ading.com.mk
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