
Използва се като средство за защита на прясно 
положени бетонни повърхности от шлайфан и 
щаммпован бетон, повърхности от естествен 
камък, бетон, бетонни тръби, бетонни павета, 
тротоарни плочки, стари бетонни повърхности, 
бетонни плочи. Декосил В съдържа наночастици, 
които лесно могат да проникнат в микропорите на 
бетона и да образуват тънък филм. По този начин 
продуктът осигурява оптимално задържане на 
вода в процеса на хидратация на пресния бетон, 
което предпазва повърхността на бетона, 
намалява възможността за поява на микро- 
пукнатини и се подобрява повърхностния изглед. 
Как  импрегнатор Декосил В запечатва 
повърхността, върху която се нанася и я предпазва 
от атмосферни влияния, лед, соли и лека 
химическа агресия. По този начин се намалява 
възможността за увреждане и замърсяване на 
повърхността, прашене и образуването на петна от 
масла, течности и хранителни продукти. Бетонните 
и други минерални повърхности, обработени с 
Декосил В, са лесни за поддръжка. Материалът 
може да се използва за вътрешна и външна 
употреба.

Област на  приложение:

ДЕКОСИЛ-В
Прозрачна замазка за защита на бетонни повърхности,произведен на базата на 
акрилна емулсия. Отговаря на EN1504-2

Свойства:

Еднокомпонентна бела течност на водна 
основа, подготвена за непосредна употреба;
Увеличава химическата и механична 
устойчивост на повърхността, върху която е 
нанесен;
Подобрява стабилността на повърхността на 
основа;
Осигурява по-добър външен декоративен вид 
на повърхнините;
Притежава воден цвят;
Устойчив на бензин и моторни масла;
Устойчив на петна от хранителни продукти;
Лесен за работа;
Бактериологично устойчив;
Устойчив на атмосферна агресия и стареене;
Не съдържа разтворители и не уврежда 
околната среда

Технически проспект
издание  10/2017
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Метод Декларирана стойност

Външен вид Бяла течност-

Обемна плътност EN ISO 811-1 0,95-1,00 g/cm³

Устойчивост на износване
В зависимост от структурата на 

основата, Декосил В, 
съпротивлението се увеличава с 20%

EN 13892-3

Грижа за бетона и употреба
След 45 mins от нанасянето 

на последния слой

Свойства

- 

Време между два слоя 30-45 min

Време на сушене на слой 15-30 min

Механично натоварване След свързването на 
бетона (7-14 дни)

-

- 

Teхнически характеристики:
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Декосил В е готов за употреба материал, която се 
нанася, без да е необходимо предварително 
разреждане с вода.

Подготовка на основата:
Стара бетонна основа:
Декосил В може да се нанася върху стари, бетонни 
повърхности, подравнени с хеликоптер или с 
подови покрития от Подинк-К. 

Основата трябва да бъде здрава и чист, 
циментовото мляко и отпадъците и остатъците от 
боя трябва да бъдат отстранени механично или 
чрез използване на химикали. Ако има слаби 
участъци върху основата основата, те трябва да се 
т р е т и р а т  с  п о д х о д я щ и  м а т е р и а л и  з а 
възстановяване. Основата, върху която ще се 
нанася Декосил В, трябва да има хомогенна 
структура, за да се осигури равномерна абсорбция 
на материала в основата.

МЕТОД НА ПОЛАГАНЕ



ДЕКОСИЛ-В

Опасност за здравето: Необходимо е да се избягва контакт с продукта с кожа или очи, както и директна инхалация. При внезапен контакт на 
продукта с кожата, веднага трябва да се отстрани с вода и сапун. Ако материалът попадне в очите е необходимо незабавно да се изплакне 
обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане потърсете медицинска помощ. 
Пожар: Изхвърлянето на опасни вещества вследствие на пожар не е определено. 
Почистване и изхвърляне: Инструментите и оборудването се почистват с вода. Използваната стара опаковка трябва да се изхвърля  в 
съответствие с местните разпоредби за този вид отпадъци. Препоръчваме начинът на прилагане и необходимите количества да са в 
съответствие с изискванията на съоръжението, както и задължителното прилагане на подходящото оборудване
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Нова бетонна основа:
Декосил В може да се нанася веднага след 
полагането на бетонната основа, върху бетон, 
подравнен с хеликоптер или върху прясно 
изпълнена подова обработка от Подинг-К.
Нанасяне: 
При нови (пресни) бетонни повърхности, 
нанасянето на Декосил В се извършва след 
съхненето на повърхността върху бетонната 
основа, обикновено 4-6 часа след полагането на 
бетона. Нанасянето на материала се извършва с 
две до три четки, една къса козирка или чрез 
умножаване на няколко слоя (поне два), докато се 
получи желаният външен вид.  Материалът трябва 
да се нанася равномерно, за да се постигне 
равномерно проникване в основата и образуване 
на тънък защитен филм. За да се избегне появата 
на мехурчета и размазани участъци, Декосил В 
трябва да се нанесе при околна температура и 
температурата на основата от 5 °C до 30°C, 
защитен от пряка слънчева светлина и вятър. 
Частично изсушените части не трябва да се 
обработват допълнително, за да се избегне 
образуването на обрушени участъци от основата. 
При импрегнацията с Декосил В на стари и 
необраработени бетонни основи, след изсъхване 
м о ж е  д а  п о я в и  п р о ш а р в а н е  п о р а д и  
неравномерната абсорбция (поглъщане) на 
материала в основата. След третирането, 
обработените повърхности трябва да бъдат 
защитени от силен вятър, дъжд и замръзване. 
Основи обработени с Декосил В могат да бъдат 
изложени на механично натоварване след 
втвърдяването на бетона, от 7 до 14 дни.

Нанася се с четка или валяк:
2Първи слой: от 0,09 до 0,10 kg/m

2Втори слой: от 0,05 до 0,06 kg/m

Опаковка:

Складиране:

В пластмасови кофи от 5 kg и 20 kg.

В оригиналната, запечатана опаковка, в сухи 
помещения, при температура от 5°C до 30°С, 
защитена от пряка слънчева светлина и 
замръзване. Срок на годност: 12 месеца от датата 
на производство.

Разходна норма:
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