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Optilastic® 

Хидроизолация

125 години  



Хидроизолация

За защита на стени, подове и тавани срещу нахлуването 

на вода и влага са регламентирани в строителни наредби 

хидроизолации под формата на акрилати, хидравлично 

свързващи синтетично модифицирани смеси, ленти и други, 

които се изпълняват в съответствие с указанията. 

При полагане на керамични плочки съществуват 

тествани хидроизолационни системи, включващи един 

хидроизолационен продукт в комбинация с лепило. 

Особено „чувствителни” са ъгли, свръзки и други, които се 

хидроизолират посредством вложените в хидроизолацията 

уплътнителни ленти.

Характеристики на продукта 

Двукомпонентна циментова дисперсна шпакловка за 

хидроизолация под керамични облицовки и за тераси и 

балкони, за вътрешно и външно приложение. Паропроходима 

хидроизолация под керамични облицовки върху подове и стени 

в мокри помещения, както и за хидроизолация на бетонови 

повърхности и зидарии в подземно и високо строителство 

срещу класове на натоварване съгласно стандарта DIN 18195.

• За хидроизолация на басейни, водохранилища, балкони и 

тераси, като алтернативна хидроизолация в комбинация 

с керамични плочки и други видове плочи, за вътрешно и 

външно приложение. Съответства на група по натоварване 

W4. Воден напор до 1,5 бара (при дебелина на слоя 2 mm).

• Устойчивост на стареене, атмосферни влияния и UV-

облъчване

• Устойчивост на постоянна влага

• Време за обработваемост: ок. 2 - 3 часа при 20 °C

• Лесна обработка и по-добро почистване на инструментите

• Добра адхезия с лепилата за плочки на RÖFIX



Начин на обработка

Смесване: Сухият 
компонент A и 
пастьозният B се 
смесват хомогенно в 
съотношение 2,5 : 1.

Основа: Товароносими 
и почистени гипсови 
основи се грундират с 
RÖFIX AP 300, 12 часа 
се оставя да изсъхне. 
Бетонови основи се 
навлажняват с вода.

Начин на полагане: 
В подходяща 
консистенция се маже 
с четка/баданарка. 
След около 30 минути 
се полага 2-ият слой с 
четка или маламашка 
на 2 mm дебелина.

Хидроизолация: При 
тръбни преминавания, 
сифони, санитарни 
възли във втория слой 
се влага уплътнителни 
ъгли, маншети и 
лента.
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