
 

 

KATRET CH FLEX UV 
Двукомпонентна UV устойчива супер еластична хидроизолация 
Описание на продукта : 
KATRET CH Flex UV е супер еластична, UV устойчива хидроизолация на циментова основа, с 
добавка на полимери. Двукомпонентна, състои се от сух компонент – бял циментов състав и течен 
– бяла емулсия. Полученият, след смесването им, гъвкав разтвор се използва за изолация срещу 
вода при покриви, тераси и балкони. Има водоотблъскващо свойство и може да се използва само 
от положителната страна. 
Области на приложение : 
 

Хоризонтално и вертикално 
Само от положителната страна на действие на водата 
Мокри помещения (тоалетни, бани, кухни и др.) 
В непрекъснато мокри и влажни пространства като гаражи, балкони, тераси, изби, басейни, 
водни резервоари и цистерни за съхранение 
Изложени на слънце пространства 
При фундаменти, стени на сутерени, подземни и надземни строителни работи 
При мостове и подпорни стени 

 

Характеристики : 
 

Подходяща за нанасяне с четка и спрей 
Устойчивост на тежки атмосферни влияния 
UV устойчивост  
Супер еластична 
Осигурява непромукаемост срещу въздействието на вода под налягане 
Силна адхезия, прилепване към повърхностите 
Висока износоустойчивост 
Подходяща за използване без специално покритие върху нея в резервоари за питейна 
вода 

 

Технически данни : 
 

Цвят Бял 
Дебелина на нанасяне (мм) макс. 6 мм 
Препоръчителна дебелина на нанасяне (мм) 2 мм 
Обемно тегло в сухо състояние (кг/л) 1,2 ± 0,2 кг/л 
Обемно тегло в мокро състояние (кг/л)  1,7 ± 0,2 кг/л 
Отворено време за работа (мин.) ~ 30 минути 
Време на изсъхване (ч) ~ 24 часа 
Пропускливост на въглероден двуокис (м) ˃ 50  
Пропускливост на водна пара (м) Клас I; Sd < 5 
Якост на сцепление след 28 дни (N/mm2) > 2 N/mm2 
Сила на свързване ˃2 
Водно налягане 7 bar 
Количество течен компонент за миксиране     
(за  25 кг сух компонент ) 

10 кг 
(течна бяла емулсия) 

Температура за полагане Между +5°C и +35°C 
Устойчивост на втвърденото покритие Между -25°C and +80°C 

 
Техническите данни са приблизителни стойности, получени при температура +20°C и 
относителна влажност 50 %. 
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Подготовка преди нанасяне : 
 

   Повърхността за нанасяне трябва да бъде почистена от възпрепятстващи адхезията 
субстанции като прах, мръсотия, кофражно масло, шлака, боя и др.; остатъци от цимент, 
мазилка и бетон също трябва да бъдат отстранени. 
Подповърхности, които не са достатъчно здрави – напукана мазилка, ронещи се 
повърхности или остатъци от мухъл, следва да се почистят от повърхността за нанасяне. 
 

Нанасяне : 
 

   Течният компонент - емулсията KATRET CH Flex UV – с разклаща добре преди употреба. 
   Сухата смес KATRET CH Flex UV се изсипва постепенно в течния компонент (10 кг), в чист 

контейнер, при непрекъснато бъркане с миксер на бавни обороти, до получаването на 
гладка смес без бучки. 
Продължителността на разбъркването трябва да е минимум 5 минути. Получената смес се 
оставя за 3 минути, преди да се разбърка отново за около още 2 минути, до пълното й 
хомогенизиране. 

   Полагането трябва да се извърши на поне два слоя. След нанасянето на първия сместа се 
оставя за минимум 4-6 часа, а вторият се нанася до 24 часа. 

   Евентуално напукване, в случай на нанасяне върху много широки повърхности, трябва да 
се предотврати като се оставят фуги. Фугите се запълват с еластичен фугопълнител. 

   При подвижни/движещи се основи, които крият риск от напукване, може да се постави 
мрежа като междинен хидроизолащ слой, който би бил по-еластичен за поемане на 
натоварването. 
Не трябва да се нанася директно върху горещи или замръзнали повърхности. 

 

KATRET CH Flex UV е подходяща за нанасяне и с машина за впръскване. 

Поддръжка след нанасянето : 
Новонанесените повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, 
силни въздушни течения, високи температури на въздуха (над +350С), дъжд и замръзване. 
Всякакви видове мазилки или керамични покрития могат да се полагат върху повърхността 
най-рано 3 дни след нанасянето. 
За оптимално представяне на техническите свойства на продукта в дългосрочен план, 
след завършване на полагането, новонанесените повърхности трябва да бъдат покрити и 
защитени от подходящо последващо покритие (мазилка, замазка, керамика, плочки и др.) 
възможно най-бързо (в зависимост от времето на изсъхване на продукта в рамките на 3-7 
дни). 

Разходна норма : 
Приблизително 1,5 – 2,0 кг/м2 за дебелина 1мм. 
Разходната норма е теоретично определена и се препоръчва да се направи пробно полагане на 
определено количество върху мостра, преди започване на работа. 

Опаковка : 
Сух компонент в 25 кг хартиени торби, върху дървени палети. Всеки палет съдържа 64 торби 
(1600кг на палет). Течен компонент в пластмасови бидони от 10 кг.  
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Katra Trade EOOD 
4 018 Plovdiv, Bulgaria 154 Maritsa Blvd.; Hebros Quarter Section A, 4th Floor, Office A 13 

Tel/Fax: (+ 359) 32 640 007, (+ 359) 32 632 652 
www.katratrade.com  —   office@katratrade.com 

 

Съхранение : 
Да се пази от вода, студ, замръзване и неблагоприятни атмосферни условия. 
Да се съхранява в сухи и хладни помещения, върху дървени палети при температура 
между +10°C и +25°C. 
Отворените торби да се затварят незабавно и да се използват първи. 
Максимум 8 торби се нареждат една върху друга. 
Срокът на годност е максимум 6 месеца, при условие, че се спазват посочените по-горе 
условия на съхранение. 

Мерки по безопасност и здраве : 
Инструкциите по здраве и безопасност, първа помощ, изливане и изхвърляне на продукта, 
вижте в отделния Лист за безопасност на продукта /SDS/. 
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