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Системни изисквания за сутерените
Инфилтрация на вода:

Защита срещу навлизането
на дъждовна вода и почвена
влага във вътрешното

Промени в статиката:

Напрежения от трафика,
използването, въздействия
от натоварвания,
вибрации, деформации,
водещи до образуване на
пукнатини.

Биологично
въздействие: Растеж
на корени, семена от полени,
микро бактериална атака

Механична атака:

Дългосрочна
механична устойчивост,
премостване на
пукнатини, удължение
при скъсване
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Сутеренът – коренът на къщата

Системни решения на Sika
Строителството на мазе често
означава комбинация от различни
материали и различни видове
инженерни конструкции.

Как да защитим различните
видове строителни материали от
водата?
Правилното решение е съобразяване с
физичните свойства.

Бетон
Сутерените осигуряват разширение на
сградата, служейки като многоцелево
пространство, което може да се използва
за допълнителни помещения и за
съхранение на вещи.
Сутеренът е най-важната част от
конструкцията, най-долната част с цел
безопасно предаване на теглото на
конструкцията към фундамента.
Конструкцията на сутерена в контакт със
земята трябва да се раздели на три части:

p Подова плоча на сутерена

(хоризонтална хидроизолация)

p Стени на сутерена (вертикална
хидроизолация)

p Покривна плоча на сутерена

(хоризонтална хидроизолация)
Основната цел на сутеренната
хидроизолация е да предотвратява
навлизането на вода във вътрешните
пространства на сутерена. В някои случаи
пренасянето на влага през
порестата
структура на обвивката на сутерена също
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трябва да бъде спряно. Една вторична цел
е защитата на самата конструкция срещу
подземните води (и корозивните агенти,
която тя може да съдържа) за запазване на
нейната цялост.
За ново строителство или ремонт на
съществуващ ундамент, инсталирането на
качествена хидроизолация е най- добрият
начин за осигуряване на сухи и удобни
сутерени. Хидроизолацията на вашия
сутерен ще предотврати възникването
на редица скъпи проблеми в бъдеще.
Предотвратяване на водните загуби,
опазване на изворите и използването на
водата за производство на електроенергия
винаги са считани за важни човешки нужди.
В продължение на много десетилетия
Sika е признат експерт по хидроизолации
и защита на водо- съдържащи и водопренасящи конструкции.

Бетонът е един от най-често
използваните строителни материали.
Водонепроницаемостта дефинира
устойчивостта на бетонната конструкция
към проникването на вода. Тя се определя
от непропускливостта (капилярната
порестост) на хидратирания цимент.
Фактори, които влияят на
водонепроницаемостта на бетона:
p Порестост /плътност/ на циментиращото
съединение
p Поява и размер на пукнатините

p Кохезия между циментиращото
съединение и агрегата
p Порестост /плътност/ на агрегата

Камък
Камъкът е един от най-старите строителни
материали с малка порестост и нисък
капацитет на абсорбция. Няма проблем
със свойствата на водонепроницаемост.

Тухли от огнеупорна глина

Предпочитан материал, благодарение на
добрите термоизолационни свойства, но
материалът не е водонепроницаем.
Sika предлага широка гама различни
хидроизолационни материали.
Изборът на най-подходящата система
зависи от много фактори, включително
местните условия. Ето защо този
наръчник за избор може да даде само
общи и опростени индикации.

Историята на Sika започва с голяма победа в строителството –
електрификацията на ж.п. тунела „Св. Готард” в Швейцария.
Когато възникна този проект, фирмата, основана през 1910 г.
в Цюрих от Каспар Винклер, се възползва от възможността
да демонстрира своя уникален опит в един изключително
важен строителен проект,
използвайки нов вид разтвор
за спиране инфилтрацията
на вода. Договорът отбеляза
съществен пробив за Sika,
помагайки за утвърждаване
на нейната международна
репутация като производител
на висококачествени
продукти.
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Различни видове инженерни конструкции
Бетонни сутерени

Зидария от порести бетонни
Характеристики:
p Много бързо надграждане
p Лека конструкция
p Добри термоизолационни
свойства
p Гладка повърхност

Характеристики:
p Добра здравина на
конструкцията
p Лесни решения за хидроизолация
p Подходящи за нестабилни основи
p Подходящи за големи
конструкции

Надеждна система за хидроизолация: за всички външни и вътрешни стени и подове и
за уплътняване на фуги и тръби. Подробности на стр. 8.

Надеждна хидроизолационна система: Конструктивни елементи с прецизна пропорция
правят възможно формирането на хидроизолационната система директно по повърхността.
За порести основи е важно да се използва проникване. Подробности на стр. 16.

Тухлена зидария

Каменна зидария
Характеристики:
p Бързо надграждане
p Неравна повърхност
за разстилане на
хидроизолационните слоеве
p Икономично решение

Надеждна хидроизолационна система: неравната повърхност е причина за направа
на нивелираща циментова замазка, който подпомага образуването на хидроизолационна
система с по-висок коефициент на безопасност. Подробности на стр. 14.


Характеристики:
p Типичен случай са историческите
сгради
p Много неравна повърхност
p Променливо качество на
основата за разстилане на
хидроизолационните слоеве

Надеждна хидроизолационна система: Типична конструкция за исторически
сгради. Неравна повърхност с изискване за висок разход на ремонтен материал.
Подробности на стр. 20.


Хидроизолация на сутерени от бетон
System based on Sika®Igolflex®-201/ Sika®Igolflex®-101
High-build bituminous waterprooﬁng coatings
Waterprooﬁng of basements using Sika Igolflex®-201 / Sika
Igolflex®-101 system is solution to avoid ingress of retaining
seepage water and pressurized water up to 0,75 bar (7,5 m water
column). The ﬁrst necessary step before waterprooﬁng of basement
is to make prime coating using diluted Sika Igasol®-101 with
water in ratio 1 : 2. Than 2 waterprooﬁng layers of Sika Igolflex®201 / Sika Igolflex®-101 need to be applied. To protect against
retaining seepage water and pressurized water it is needed to use
reinforcement glass fabric Sika Igolflex®-F01 roll out between 2
waterprooﬁng coats.

Advantages:
p Fast curing, fully hardened after min. 2 days
(depends on weather)

p Easy application due to high-build

Prime substrate using diluted Sika Igasol® - 101 with water in ratio 1 :
2. Apply it by brush or roller.

Packaging

Sika®Igolﬂex®-201: 24 kg component A
8 kg component B
Sika®Igolﬂex®-101: 32 l

consistency (up to 8 mm per coat possible)

1 Sika Igasol®-101 priming
layer
2 Sika Igolflex®-201 / Sika
Igolflex®-101 - 1st layer

1

2
3
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Substrate must be uniform, free of dust, oil or grease and loose of
friable particles. Clean contaminated substrates by suitable means
including steam cleaning or pressure water jetting.

3 Sika Igolflex®-F01 reinforcement glass fabric
4 Sika Igolflex®-201 / Sika
Igolflex®-101 - 2nd layer
5 Sika® Drain - membrane to
protect waterprooﬁng from
damages

Mixing of Sika® Igolflex®-201: Stir comp. A then constantly add comp.
B and mix for 2-3 minutes.
Mixing of Sika® Igolflex®-101 is not needed, it is ready to use product.
Apply by notched or ﬂat trowel 1st coat of Sika® Igolflex®-101 / Sika®
Igolflex®-201.

For coatings against pressure water and to improve crack-bridging
properties roll out into the fresh 1st coat cutted Sika® Igolflex®-F01.
Also use Sika® Igolflex®-F01 for reinforcement of working joint
between wall and ﬂoor.
After curing the 1st coat apply by notched or ﬂ at trowel the 2nd coat of
Sika® Igolflex®-101 / Sika® Igolflex®-201.

When the waterprooﬁ ng coat has fully cured it is possible to bond
insulating wall panels using Sika® Igolflex®-101 / Sika® Igolflex®201 onto bituminous or mineral substrates below ground.
We recomend to install a protective membrane (e.g. Sika Drain) in order
to protect the waterprooﬁng from damaging inﬂuences.

9

Хидроизолация на сутерени от бетон
Система на основата на SikaSeal® - 200 Migrating

Хидроизолационен разтвор на циментова основа чрез кристализация
SikaSeal®-200 Migrating е решение за защита от положително
и отрицателно водно налягане. Този 1- компонентен продукт се
нуждае само от добавяне на вода и има двойно действие:
• Капилярно - порите на бетонните конструкции и образуваща с
наличното минерално съединение на циментовата
матрица допълнителни неразтворими кристали,
които запечатват порите и капилярите срещу
навлизане на вода или други течности.
• Бариерно - чрез формиране на плътен и хидроизолиращ слой по
повърхността на бетонната конструкция.

SikaSeal®-200 Migrating се нанася с твърда четка или
назъбена мистрия съобразно необходимия финиш.

Преимущества:

p Висока якост на връзката
p Водонепроницаем
p Пропуска водните пари
p Устойчив на замръзване

Опаковка:
Торба 25 kg

1


4
5
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Подготовката на повърхността на основата следва да осигури
структури с отворени пори. Основата трябва да бъде подготвена
с подходящи механични методи като водна струя под налягане,
песъкоструйно почистване, чукове и др. и добре да се намокри.

1 SikaSeal®-200 Migrating - гъст
циментов разтвор – 1-ви слой
2 SikaSeal®-200 Migrating втори
слой
3 Sika® Drain - мембрана за
защита на хидроизолацията от
повреди
4 Sikadur®Combiflex - гъвкава
фугираща система
5 Sika® Waterbars - PVC профили
за уплътняване на фуги
 Sika Swell®S-2 - набъбващ
уплътнител
 Sika Swell®-P - bнабъбващ
профил за уплътняване на фуги

Вторият (или третият) слой следва винаги да се полага напречно
за постигане на перфектно покритие и уплътняване.
Следващият слой се нанася, когато предишният е достатъчно
втвърден и не се нарушава от процеса на нанасяне. В зависимост
от атмосферните условия това може да отнеме от 2 до 12 часа.

Ако се изисква гладък финиш, SikaSeal®-200 Migrating се
нанася с мистрия за довършителни работи.

Препоръчваме поставяне на защитна мембрана (напр. Sika Drain)
за предпазване на хидроизолацията от вредни въздействия.
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Хидроизолация на сутерени от бетон
Основата трябва да бъде плътна, почистена от прах, масло,
смазка и свободни или чупливи частици. Основата трябва да бъде
подготвена с подходящи механични методи като водна струя под
налягане, песъкоструйно почистване, чукове и др. и добре да се
намокри.

Система на основата на Sikalastic® - 152

Гъвкав хидроизолиращ разтвор на циментова основа
Sikalastic®-152 е решение за защита от положително и отрицателно
водно налягане. Sikalastic®-152 е двукомпонентен гъвкав

хидроизолационен и премостващ пукнатини разтвор, усилен с фибри. Той
е в състояние да премости пукнатини до 1.6 mm. Хидроизолационната
бариера действа непосредствено след полагане на разтвора. Полезен за
защита на конструкции, изложени на въздействието на агресивна среда.

Преимущества:
p Високо еластичен  премоства пукнатини
p Не е необходимо армиране
p Отлична адхезия към много основи
p Нетоксичен
p Водонепропусклив

1


4
5
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Излейте компонент А в подходящ съд и добавете компонент В
(прах) с бавно разбъркване. Разбърквайте щателно за около 3
минути.
1-вия слой Sikalastic®-152 се поставя с назъбена мистрия
(3 x 3 mm), като мистрията се притиска добре към основата за
постигане на правилната дебелина.

Опаковка:
туба 6.4 kg (A)
тopуба 20 kg

1 Sikalastic®-152 - 1-ви слой
2 Sikalastic®-152 - 2-ри слой
3 Sika® Drain - дренаж за защита
на хидроизолационните системи
4 Sikadur®Combiflex - гъвкава
фугираща система
5 Sika® Waterbars - PVC профили за уплътняване на фуги
 Sika Swell®S-2 - набъбващ
уплътнител
 Sika Swell®-P - набъбващи
профили за уплътняване на фуги

2-рият слой се нанася след като първият е достатъчно втвърден.
Вторият слой се нанася с плоска мистрия за постигане на
равномерен слой върху първия. Максималната препоръчителна
дебелина на всеки слой е 2 mm.

Ако е необходим гладък финиш, изчакайте докато слоят
Sikalastic®-152 се втвърди в достатъчна степен и щателно
шлайфайте повърхността. Внимавайте, повърхността трябва да бъде
напълно втвърдена за да не се разруши хидроизолиращия слой.

Препоръчваме поставяне на защитна мембрана (напр. Sika Drain)
за предпазване на хидроизолацията от вредни въздействия.
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Хидроизолация на сутерени, изградени от тухлена зидария
Система на основата на Sika Igolflex®-201/ Sika Igolflex®-101
Задържащи се филтрационни води и вода под налягане
Хидроизолацията на сутерени със системите Sika Igolflex®201/ Sika Igolflex®-101 е решение за избягване на задържащи
се филтрационни води и вода под налягане до 0.75 bar (7.5 m
воден стълб). Първата необходима стъпка преди хидро- изолиране
на сутерени с неравна основа е да се направи циментова замазка.
След това се полага един слой Sika Igasol®-101 разреден
с вода в съотношение 1:2 като грунд и 2 хидроизолационни
слоя Sika Igolflex®-201/ Sika Igolflex®-101. За защита
срещу задържащи се филтрационни води и вода под налягане
е необходимо да се използва като арматура фибростъкло
Sika Igolflex®-F01.
Преимущества:
p Бързо съхне, напълно втвърден след мин. 2 дни (в
зависимост от атмосферните условия)
p Лесно нанасяне благодарение на добрата консистенция за
надграждане (възможни са до 8 mm на слой)

5
4
1 3
2
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Основата трябва да бъде равна, почистена от прах, масла или
смазки и свободни и чупливи частици.

Нанесете циментовата замазка Sika®Mix Plus за изравняване
на неравната основа от тухлена зидария. Изгответе циментовата
замазка от пясък и цимент в съотношение 3:1, добавете варовата
заместваща добавка Sika®Mix Plus около 100 ml на 50 kg
цимент и необходимото количество вода.
Направете холкер между съединението стена – под напр. с
ремонтен разтвор Sika Minipack® repair.
Опаковка:
Sika®Igolﬂex®-201: 24 kg
компонент A
8 kg компонент A
Sika®Igolﬂex®-101: 32 l

1 Циментова замазка със Sika® Mix
Plus
2 Холкер, изработен напр.
с ремонтен разтвор Sika
Minipack® repair
3 Грундиращ слой Sika Igasol®101
4 Sika Igolflex®-201 / Sika
Igolflex®-101- 1-ви слой и Sika
Igolflex®-F01 - арматура от
фибростъкло
5 Sika Igolflex®-201 / Sika
Igolflex®-101- втори слой
 Sika® Drain - мембрана за защита
на хидроизолацията от повреди

Когато замазката изсъхне, почистете я с подходящи средства, като
напр. пара или водна струя под налягане.
Грундирайте основата със Sika Igasol®-101 разреден с вода в
съотношение 1:2. Нанасяйте с четка или мече.
Полагане на Sika® Igolflex®-201: Разбъркайте компонент А и след
това постепенно добавете компонент В и бъркайте в продължение на
2-3 минути.
Mixing of Sika® Igolflex®-101 is not needed, it is ready to use product.
Нанесете 1-вия слой Sika® Igolflex®-201/ Sika® Igolflex®-101 с
назъбена мистрия или безвъздушно пръскане. За покрития срещу
задържащи се филтрационни води и вода под налягане Sika Igolflex®F01 се развива в мокрия първи слой от Sika® Igolflex®-201/ Sika®
Igolflex®-101. Използвайте Sika Igolflex®-F01 и като арматура за
работната фуга между стената и пода.

След изсъхване на 1-вия слой нанесете с мистрия или
безвъздушно пръскане 2-ри слой от Sika® Igolflex®-201/ Sika®
Igolflex®-101. Когато хидроизолационният слой е напълно изсъхнал е
възможно залепване на изолиращи стенни панели с помощта на Sika®
Igolflex®-201/ Sika® Igolflex®-101 върху битумни или минерални
основи под земята. Препоръчваме поставяне на защитна мембрана
(напр. Sika Drain) за предпазване на хидроизолацията от вредни
въздействия.
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Хидроизолация на сутерени, иззидани от порести бетонни блокчета
Система на основата на Sika Igasol®-101

Почвена влага и не задържащи се филтрационни води
Хидроизолацията на сутерени със Sika Igasol®-101 е решение
за избягване навлизането на почвена влага и не- задържащи
се филтрационни води отвън (макс. 2 m воден стълб). Тя не
е предназначена за задържащи се филтрационни води и вода под
налягане. Sika Igasol®-101е 1-компонентно, гъвкаво, съдържащо
латекс битумно покритие, подходящо за грундиране (разредено с
вода в съотношение 1:2) и хидроизолация при гореспоменатите
случаи. Нужен ви е само един продукт за цялата система.

Преимущества:
p Лесно се нанася с четка, мече или безвъздушно пръскане
p Само един продукт за цялата система
p Готов за употреба
p Икономично решение

Основата трябва да бъде равна, почистена от прах, масла или
смазки и свободни и чупливи частици.
Замърсените основи се почистват с подходящи средства, като
напр. пара или водна струя под налягане.

Направете холкера между стената и пода напр. с ремонтен
разтвор Sika Minipack® repair за да осигурите водонепроницаемост
на фугата.

Грундирайте порестите основи, като напр. порести бетонни
блокчета, обикновени тухли и др. със Sika Igasol® - 101. Нанася
се с четка, мече или безвъздушно пръскане.

Опаковка:
Кофа 12 l

1 Холкер, направена напр. от
разтвор Sika Minipack®

2 Sika Igasol®-101 - грундиращ
слой

След като грундиращият слой изсъхне напълно, нанесете 2 слоя
неразреден Sika Igasol®-101. Нанесете втория слой когато
първият е вече сух (след 3-4 часа). Времето за изчакване преди
нанасяне на 2-ри слой е 3-4 часа. Нанесете с четка или мече.

3 Sika Igasol®-101 - 1-ви слой
2

3

4

5

4 Sika Igasol®-101 - 2-ри слой
5 Sika® Drain - мембрана за

защита на хидроизолацията от
повреди

Препоръчваме поставяне на защитна мембрана (напр. Sika® Drain) за
предпазване на хидроизолацията от вредни въздействия.

1

1

1

Хидроизолация на сутерени, иззидани от порести бетонни блокчета
Система на основата на Sika Igolflex®-201/ Sika Igolflex®-101
Вода под налягане до 0,75 bar и предотвратяване на инфилтрацията на води
Хидроизолацията на сутерени със системата Sika Igolflex®-201/
Sika Igolflex®-101 е решение за избягване навлизането на вода
под налягане до 0,75 bar и предотвратяване на инфилтрацията на
води отвън.Системата се състои от проникващ слой Sika Igasol®101 разреден с вода в съотношение 1:2 и 2 хидроизолационни слоя
Sika Igolflex®-201/ Sika Igolflex®-101. Sika Igolflex®-201/
Sika Igolflex®-101 are ﬁbre-ﬁlled bituminous coatings, which cure to
a highly ﬂexible, crack-bridging waterproof coating, resistant to natural
soil acids. Неговото преимущество е бързото изсъхване, което прави
възможно нанасянето му при ниски температури. За осигуряване
водонепроницаемост на съединението стена – под, между двата слоя
Sika Igolflex®-201/ Sika Igolflex®-101 трябва да се постави
фибростъкл�Sika Igolfex®-F01.
Преимущества:
p Бързо съхне, напълно втвърден след мин. 2 дни (в зависимост от
атмосферните условия)
p Лесно нанасяне благодарение на добрата консистенция за
надграждане (възможни са до 8 mm на слой)

Грундирайте порестите основи, като напр. порести бетонни
блокчета, обикновени тухли и др. със Sika Igasol® - 101 разреден
с вода в съотношение 1:2. Нанася се с четка, мече или безвъздушно
пръскане.
Полагане на Sika® Igolflex®-201: Разбъркайте компонент А и след
това постепенно добавете компонент В и бъркайте в продължение
на 2-3 минути.
Mixing of Sika® Igolflex®-101 is not needed, it is ready to use product.
Опаковка:
Sika®Igolﬂex®-201:
24 kg компонент A
8 kg компонент B
Sika®Igolﬂex®-101: 32 l

1 Холкер, изработена напр.

от ремонтен разтвор Sika
Minipack®

2 Грундиращ слой - Sika
Igasol®-101

3 Sika Igolflex®-201/ Sika
23 5
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Основата трябва да бъде равна, почистена от прах, масла или смазки
и свободни и чупливи частици. Замърсените основи се почистват с
подходящи средства, като напр. пара или водна струя под налягане.
Направете холер между стената и пода напр. с ремонтен разтвор Sika
Minipack® repair за да осигурите водонепроницаемост на фугата.

Igolflex®-101 - 1-ви слой

4 Sika Igolflex®-F01 - холкер за
работните фуги

5 Sika Igolflex®-201/ Sika

Нанесете 1-вия слой Sika Igolflex®-201/ Sika Igolflex®-101 с
назъбена мистрия или безвъздушно пръскане. За покрития срещу
просмукващи се филтрационни води и вода под налягане Sika
Igolflex®-F01се полага в мокрия първи слой от Sika Igolflex®-201/
Sika Igolflex®-101. Sika Igolﬂex®-F01 и като арматура за работната
фуга между стената и пода.

След изсъхване на 1-вия слой, нанесете с мистрия или
безвъздушно пръскане 2-ри слой от Sika Igolflex®-201/ Sika
Igolflex®-101.
Когато хидроизолационният слой е напълно изсъхнал е възможно
залепване на изолиращи стенни панели с помощта на Sika Igolflex®201/ Sika Igolflex®-101 върху битумни или минерални основи под
земята.
Препоръчваме поставяне на защитна мембрана (напр. Sika® Drain) ) за
предпазване на хидроизолацията от вредни въздействия.

Igolflex®-101 - втори слой

 Sika® Drain - мембрана за

защита на хидроизолацията от
повреди damages
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Хидроизолация на сутерени, изградени от каменна зидария
Система на основата на Sika®-1
Sika®–1 трислойна хидроизолационна система за подове и стени
Предвид издигащите се подземни води в много райони и
постоянно растящите търговски нужди за оптимизиране
използването на земята чрез създаване и пресъздаване на
обитаеми сутеренни помещения, има необходимост
от ефективна и трайна хидроизолация както за новото
строителство, така и при ремонтните работи.
Добавката Sika®-1 lизползвана отвътре или отвън решава
проблема с хидроизолацията на приземните помещения.
Технологията Sika®-1 използва блокиращи методи
за капилярните пори в замазката.

Непосредствено преди полагане на системата Sika®-1 повърхността
да се намокри до насищане с чиста вода.

Преимущества:

p Държи водата вътре или отвън
p За употреба отвън и отвътре
p Икономично решение

Опаковка:
Бутилка 1 l,
Туба 5 l

1 Sika®-1 хидроизолираща
замазка – 1-ви слой
2 Sika®-1 хидроизолираща
замазка – 2-ри слой
3 Sika®-1 хидроизолираща
замазка – 3-ти слой

8


1

2

5

5


8
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Хидроизолационната добавка Sika®-1 трябва да се разреди в
съотношение 1:10 с прясна чиста вода за получаване на течност за
смесване. Течността за смесване Sika®-1 след това се добавя към
пясък и цимент. Първият слой от разтвора Sika®-1 Шприц (цимент:
пясък = 1:1) се „наприсква” енергично върху стената с дебелина 6 mm.

Вторият и третият слой Sika®-1 Мазилка (цимент: пясък = 1:2) и
Sika®-1 Довършителен разтвор (цимент: пясък = 1:1) се нанасят с
мистрия при минимална дебелина 10 mm на слой.

4 Sikadur®-Combiflex

3
4

Основата трябва да бъде равна, почистена от прах, масла или смазки
и свободни и чупливи частици. Всички повърхности да бъдат щателно
механично подготвени.

уплътняване на тръби и фуги
Sika® Drain - мембрана за
защита на хидроизолацията
Sika®-1 - мембрана за защита
на хидроизолацията
Sika®-1 хидроизолираща
замазка – 2-ри слой
Sika®-1 хидроизолираща
замазка – 3-ти слой

Необходимо е да се обработят работните фуги в покритието между
стените и пода. Когато 1-вият слой изсъхне, вторият трябва да
припокрива работната фуга на първия. Третият слой трябва да
припокрива работната фуга на втория.
Препоръчваме поставяне на защитна мембрана (напр.Sika® Drain)
за предпазване на хидроизолацията от вредни въздействия.
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Уплътняване на фуги и тръби в сутерени
Система на основата Sikadur®-Combiflex®

Подготовка на основата чрез песъкоструйно почистване, шлайфане и
др., последвано от почистване с прахосмукачка. Свалете прозрачното
разделително фолио от лентата. Активирайте лентата Sikadur®Combiflex®-от двете страни с чиста кърпа, напоена с почистващия
препарат Sika Colma®. Оставете да съхне мин. 0.5 часа и макс. 8
часа.

Гъвкава хайпалонова (от сулфохлориран полиетилен)
хидроизолационна лента Sikadur®–Combiflex®

Висококачествена система за уплътняване на конструктивни,
компенсаторни и съединителни фуги, както и за пукнатини. При
поставяне във фугата позволява неравномерно и голямо движение
в повече от една посока при запазване на висококачествено
уплътняване.
Sikadur®-Combiflex® се състои от гъвкава хайпалонова
хидроизолационна лета и подходящо епоксидно лепило Sikadur®.

p 6 kg лепило Sikadur®-

Преимущества:

p поставя се вътрешно или външно
p лесен монтаж
p подходяща за сухи и влажни бетонни повърхности
p изключително гъвкава
p отлична адхезия към много материали
p устойчива на атмосферни въздействия и вода
p бързо съхне
1
2
3
4
5

Готова опаковка:

Combiflex®-CF
p 6 m ролка с лента Sikadur®Combiflex® (дебелина 1 mm,
ширина 15 cm)
p 1 kg почистващ препарат
Sika®-Colma

Бетон
Пълнител за фуги
Лента Sikadur®-Combiflex®
Червена средна ивица от лентата Sikadur®-Combiflex®
Лепило Sikadur®

Уплътняване на тръби

3

4
3

3
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2

1

Уплътняване на съединения стена-под

Уплътняване на работни фуги

1

За компенсаторни фуги или пукнатини > 1 mm, центърът на лентата не
трябва да „залепва” за основата. В такъв случай поставете маскираща
лента върху фугата/пукнатината преди лепилото. Нанесете щателно
смесеното лепило Sikadur®- Combiflex®-CF от двете страни на фугата/
пукнатината върху подготвената основа с помощта на подходяща мистрия.

Поставете лентата Sikadur®- Combiflex® Притеснете я здраво, без да
вкарвате въздух в лепилото, с помощта на подходящ валяк. Лепилото
трябва да се изстиска от двете страни на лентата на ~ 5 mm. За
компенсаторни фуги или пукнатини > 1 mm поставете лентата Sikadur®Combiflex® със средната червена ивица нагоре. При голямо движение на
фугите поставете лентата като контур във фугата.
Изчакайте да се втвърди базовия слой лепило Sikadur®- Combiflex®-CF
преди да нанесете горния слой. Ако е необходимо, активирайте лентата
отново. Нанасяйте лепилото с дебелина ~ 1 mm от двете страни на фугата/
пукнатината, формирайки покритие, което изтънява навън до почти нула.

След това махнете средната червена ивица и маскиращата лента от
двете страни за получаване на чист и прецизен детайл.

5
1

Ако бетонната основа е влажна, натикайте добре лепилото в основата.
Дебелината на слоя лепило следва да бъде 1 - 2 mm, а ширината от
всяка страна – поне 40 mm. Преди да поставите лентата Sikadur®Combiflex®, свалете маскиращата лента от компенсаторната фуга/
пукнатината.

5
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Уплътняване на фуги и тръби в сутерени
Система на основата Sika Swell® S

Уплътнител Sika Swell®S-2, Sika Swell®-P профилен набъбващ уплетнител

Конструктивна фуга: повърхността, където се срещата два
последователни слоя бетон, в която може да е желателно да
се постигне връзка и през която арматурата може да бъде
непрекъсната. Връзката между втвърдения и пресния бетон е
важен детайл в една конструкция и често е източник на утечки!
Sika предлага два различни вида набъбващи решения: Sika
Swell® -P уплътняващ профил и Sika Swell® S-2 PU уплътнител,
набъбващ при контакт с вода.
Преимущества:

p постоянно водоустойчив
p лесно, просто инсталиране
p подходящ за много различни детайли
p може да се поставя върху различни основи
1
2
3
4

Опаковка:
Флакон 300 ml,
Унипак 600 ml
Ролка 10, 20 m

Система Sika Swell®

Набъбваща хидроизолационна система
1-компонентен полиуретанов уплътнител и профил, набъбващ
при контакт с вода
Характеристики &
Предназначение
Преимущества
Уплътняване на водоустойчиви
конструкции като напр.
• строителни фуги (без компенсация)
• ревизионни шахти и отвори за тръби
• отвори и изрези през стени и подови
плочи
• кабелопроводи
• съединителни фуги между съществуващи
и нови сгради
Профилите Sika Swell®-P се фиксират с
уплътнителя Sika Swell®-S2.

• хидрофилен – набъбва в контакт
с вода
• лесен за нанасяне
• постоянно водоустойчив
• добро залепване към повечето
строителни основи
• много икономичен
• контролирана скорост на набъбване,
т.е. не поврежда бетона по време на
съхнене
• може да се адаптира за различни детайли

Опаковка

Разход

Флакон 300 ml
Унипак 600 ml

Бетон
Набъбващ уплътнител Sika Swell®S-2
Tръба
Набъбващ профил Sika Swell®-P

300 ml / 1.8-3.1 m; 600 ml / 3.5-6.2 m

За уплътняване на строителни фуги (сиви) и компенсаторни
фуги (жълти)
Гъвкави меки PVC водоспиращи ленти

1
3
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Червен

Sika® Waterbars

Предназначение

2

Colour

1

4

Sika® - Waterbars могат да се използват
срещу водно налягане
• Задържат водата вътре в резервоари,
водни кули, пречиствателни станции,
канали, дренажни тръби, мостове,
плувни басейни, мокри помещения и др.
• Задържат водата извън автомобилни
паркинги, балкони, тунели, сутерени,
складове, мазета и др.
• Типове: Централно поставяни и
Повърхностни водоспиращи ленти за
конструктивни и компенсаторни фуги
(виж Техническата информация за
избор)

Характеристики &
Преимущества

• Подходящи за голямо водно налягане
• Леко гъвкави
• Лесни за употреба / заваряване
• Могат да се боядисват
• Постоянно устойчиви на морска вода,
канални води, разтвори на пътни соли

Опаковка

Ролки по 15 m и 30 m

Цвят

Сив, жълт

25

Продуктите в детайли
SikaSeal®-200 Migrating
Циментов разтвор за хидроизолация чрез
кристализация

Хидроизолационна добавка за строителни
разтвори и бетон

1-компонентен разтвор с мигриращи кристали за защита на бетона

Течна, не съдържаща хлор, готова за употреба
хидроизолационна добавка

Предназначение

Уплътняване на хоризонтални и
вертикални бетонни повърхности.
Защита на бетонни конструкции
от проникване на вода във водни
резервоари, плувни басейни, бани,
подземни конструкции, резервоарни
системи, влагоустойчиви слоеве и др.

Опаковка

Торби 25 kg

Цвят
сив

Разход

~ 2 kg / m / слой (необходими са 2 слоя)
2

Характеристики & Преимущества

• 1-компонентен, само се добавя вода
• За среден до висок воден напор
• Двойно действие
1. Химическите добавки мигрират дълбоко в
порите на бетона и формират неразтворими
кристали, които предпазват порите и
капилярите от навлизане на вода.
2. Бариера чрез формиране на плътен и
водоустойчив слой по повърхността на
бетонната конструкция
• Висока якост на свързване
• Водонепроницаем, устойчив на мраз
• Пропуска водните пари

Предназначение

Подходяща за хидроизолация на
зидария и бетонни конструкции като:
• фасади
• сутерени
• изби
• бетонни пътеки
• басейни
• водни резервоари
• канали и др.

Опаковка
туба 5 kg

Характеристики & Преимущества

• ефективно блокира преминаването на
вода, но основата може да диша
• блокира капилярите и порите в бетона
• подобрява обработваемостта и
механичното съпротивление на сместа
• намалява абсорбцията

Разход

3 % от теглото на цимента

Цвят
Жълт

Sikalastic®-152

Sika® Igasol®-101

2-компонентно покритие, усилено с фибри за хидроизолация
и премостване на пукнатини
Характеристики &
Предназначение
Универсален хидроизолационен
Преимущества

Битумна емулсия със съдържание на латекс и без
съдържание на разтворители
Характеристики & Преимущества
Предназначение

Highly flexible Rapid Curing Waterprooﬁng Mortar

материал за:
• Водосъдържащи конструкции:
канали, язовири, басейни,
резервоари, бетонни тръбопроводи,
плувни басейни
• Инфраструктура: мостове и
виадукти, парапети
• Защита от инфилтрация: сутерени,
гаражи, изкопи
• Сгради: фундаментни стени,
балкони и тераси, мокри
помещения, кухни, фасади

Цвят
Сив
2

Sika® - 1

• Високо еластичен -> премоства
пукнатини
• Няма необходимост от апмиране
• Отлична адхезия към много основи
• Не токсичен

Опаковка

туба 6.4 kg (A), торба 20 kg (B)

Разход

Битумна хидроизолационна емулсия

• защита и хидроизолация на външни
конструкции и бетонни елементи
срещу влага и дъжд, хидроизолира
канали, тръбопроводи, фасади,
покриви и др.
• като грунд за битумни покрития
върху основи от бетон, хоросан и
тухла (разреден с вода 1:2)

Опаковка

Кофа 12 литра

1.70 kg / m / 1mm
2

Разход

~ 0.15 kg/m2 за грундиране
~ 0.30 kg/m2 за покритието

• нанася се лесно с четка, мече или
безвъздушно пръскане
• готов за използване материал
• универсално приложим
• добра адхезия към всички сухи или леко
влажни минерални и битумни основи
• втвърдява се напълно след мин. 3 часа
при 20° C
• не е UV-устойчив – да не се излага на
слънчева светлина
• не съдържа разтворители /слаб мирис/
не запалим

Цвят

Кафяво – черен
2

Продуктите в детайли
Sika® Igolflex®-201

Sika® Igolflex®-F01

2- компонентно битумно покритие без съдържание на разтворители
с пълнеж от фибри

Армировка за битумните хидроизолационни системи на Sika®

Битумно хидроизолационно покритие с голямо наслояване
Предназначение

• за трайна, еластична хидроизолация
на подземни, външни конструкции и на
подове, балкони, тераси и др.
• за външна и вътрешна хидроизолация
срещу навлизане на вода (без) налягане
(положително налягане на водата)
• залепване на изолационни стенни
панели върху битумни или минерални
основи под земята

Опаковка

Кофа 32 литра (24 kg компонент А &
8 kg компонент В)

Разход

~ 1.5 kg / m2 / mm (изсъхнал материал)
~ 2 kg / m2 / mm (залепване на
изолационни стенни панели)
Цвят: Черен

Характеристики & Преимущества

• бързо съхне – може да се използва при
ниски температури
• изсъхва до високо гъвкаво,
премостващо пукнатините
хидроизолационно покритие
• втвърдява се напълно след мин. 3 дни
(в зависимост от климатичните условия)
• лесно нанасяне поради добрата
консистенция на надграждане
(възможни са до 8 mm на слой)
• добра адхезия към сухи или леко
влажни минерални и битумни основи
• не е UV-устойчиво – да не се излага на
слънчева светлина
• не съдържа разтворители /слаб мирис/
незапалимо

Sika® Igolflex®-101
High-Build Bituminous Waterprooﬁng Coating

Армираща стъкло-фибирна мрежа
Предназначение

• подобрява премостването на
пукнатините на покритията със Sika®
Igolﬂex®-101 и Sika® Igolﬂex®-201
(особено върху конструктивни фуги
в бетон)
• служи като арматура за битумни
хидроизолационни покрития за
осигуряване на по-добро задържане
на водата

Опаковка

Ролка 1 m x 50 m

Характеристики &
Преимущества

• Устойчива на контакт с битум
• Висока якост на опън и при
удължение
• Лесно поставяне в прясно нанесени
покрития
• Подобрява дименсионната стабилност
на покритието
• Подобрява свойствата за премостване
на пукнатини на битумните покрития
• Усилва битумните хидроизолационни
емулсии за осигуряване на по-добро
задържане на водата.

Sika® Igolflex®-P01

Solvent-Free, Fast Curing Bitumen Primer

1-part Solvent-free, polystyrene-ﬁlled Bituminous Coating

Primer / Bonding Agent for Bituminous Coatings

Usage

Usage

• For durable, elastic waterprooﬁng of
below ground, outside structures and
of ﬂoors, balconies, terraces, facades,
roofs etc
• Bonding of insulating wall panels onto
bituminous or mineral substrates

Packaging
32 L pail

Consumption

1,5 L/m /mm (dried material)
2 L/m2 (insulation wall panels)
2

Characteristic & Advantages

• Cures to a ﬂexible, crack-bridging
coating
• Resistant to rain: when dry, after ~ 3
hrs (@ 20° C)
• Curing time: ~ 3 days (dep. on
weather)
• Easy application due to high-build
consistency (up to 8 mm per coat
possible)
• Resistant to natural acids in the soil
• Not UV-resistant – do not expose
uncovered to sun light
• Solvent-free / low odour / non-ﬂammable

Characteristic & Advantages

~ 0,2 L/m2 (dep. on substrate)

• 1-part bituminous primer
• Fast curing – little waiting time
• Good penetration into the
substrate and high dustbinding
• Easy application – brushable
/sprayable consistency
• Solvent-free / low odour / nonﬂammable

Colour: Brown-Black

Packaging

• Useable as primer for solvent-free
bituminous products
- Bituminous coatings
- Bituminous membranes

Consumption

10 L pail

Colour: Black
28
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Продуктите в детайли

Product preview

Sika® Mix Plus

Sika®Igolﬂex®- Sika®Igolﬂex®- Sika®Igasol®- SikaSeal®-200
Migrating
201
101
101

Добавка заместваща варта
Течна добавка за хоросан и мазилки
Предназначение

• ЗДобавка за всякакви зидаромазачески работи за всички разтвори
на циментова основа
• Компенсиране на варта в разтворите

Характеристики & Преимущества

Тъмно кафяв

• Намалява разхода на разтвор, разходите
за работа и транспорт
• Намалява количеството вода в разтвора
• Подобрява пластичността
• Повишава водопропускливостта
• Намалява тенденцията към напукване и
образуване на ефлоресценция
• Не корозивна

Опаковка

Разход

Цвят

туба 5 литра,
бутилка 1 литър

75 – 150 ml / 50 kg цимент

Sikalastic®152

2-component

1-component

1-component

1-component 2-component

bituminous
base

bituminous
base

bituminous
base

cement
base

cement
base

Use
Concrete basement, cellar
walls-positive pressure

*

Concrete basement, cellar
walls-negative pressure
Brickwork basement,cellar
walls-positive pressure

*
*

Porous concre basement,
cellar - positive pressure
Waterprooﬁng against
seepage and ground water

reinforced with
Sika®Igolﬂex®-F01

with primer

with primer

Balconies, terraces
Bonding insulating panels
Waterproofs sewers, ducts,
facades,

Sika® MiniPack

Ремонтен разтвор за бетон

Characteristic and technical details

1-компонентен разтвор на циментова основа за ремонт и репрофилиране на бетон

Consumption per m2
and mm

4,5 - 6,5 kg /
2 layers

4,5 - 6 l /
2 layers

0,30 kg /
1 layers

2 kg /
1 layer

1,8 kg /
1 layer

Предназначение

thickness per layer /
recomended layers

wet 4,5-8 mm
/ 2 layers

wet 4,5-8 mm
/ 2 layers

by roller /
primer+ 1 layer

2-5 mm /
2 layers

max.2 mm /
2 layers

yes

yes

yes

no

yes

За ремонт и ре-профилиране на бетон
• стени и подове
• стълбища
• ръбове
• други

Разход

5 kg ~ 2.7 l разтвор

Опаковка

Найлонова торба 1 kg, 5 kg

Характеристики & Преимущества
• лесен за използване
• съдържа синтетични фибри
• лесно нанасяне
• висока механична якост

Цвят
Сив

Crack bridging
Bond strength

-

-

-

2 MPa

≥ 0,8 MPa

UV resistance

no

no

no

yes

yes

Frost resistance

yes

yes

yes

yes

yes

+5 - +35°C

+5 - +35°C

+5 - +35°C

+5 - +30°C

+5 - +35°C

2-4 h

3-4 h

3-4 h

2-12 h

3-12 h

~ 2 days

~ 3 days

~ 3 days

~ 28 days

~2 days

Application temperature
Waiting time** between 1st
and 2nd layer
Fully cured
recomended
suitable

30

* only case of soil humidity and non-retaining seepage water
** These are just standard values (at 20°C). Waiting time depends on humidity, substrate
and many more factors and shall be examined for each speciﬁc case separately
31

Знание и опит от
обекта до магазина

