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Thrakon DSF 300 Flex Hydrostop 
Еднокомпонентна еластична течна хидроизолация за подове и  
стени в мокри помещения 
 
 

Готова за употреба, еднокомпонентна, еластична, хидроизолационна мембрана на 
основата на синтетична дисперсия, пълнители и специални добавки. За външна и 
вътрешна употреба. Цвят – светло син; теракота 
 

Области на приложение 
DSF 300 Flex Hydrostop се употрeбява като безшевна и безфугова хидроизолация върху хоризонтални и вертикални 
повърхности преди полагане на подова и стенна керамика в бани, санитарни възли, мокри помещения, тераси и 
балкони. Продуктът се полага върху всички сухи и здрави минерални основи – хастарни мазилки, подови замазки, 
армиращи мазилки и шпакловки, гипскартонени плоскости и др. След пълното изсъхване на продукта (24 ч. след 
полагането) върху DSF 300 Flex Hydrostop може да се лепят директно керамични плочки с помощта на еластично 
циментово лепило. Продуктът не е подходящ за употреба в басейни и места, намиращи се постоянно под вода, както 
и като финишно покритие. 
 

Подготовка на основата и продукта 
Основата, върху която ще се нанася DSF 300 Flex Hydrostop трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без 
свободни частици и замърсявания. Основи в контакт със земната повърхност е необходимо да  се хидроизолират 
против идващата от долу капилярна влага. Преди обмазване с DSF 300 Flex Hydrostop връзките „стена-стена” и 
„под-стена” се обработват с уплътнителни хидроизолационни ленти Thrakon F-12/7 или Thrakon KF-12/7. Преди 
полагането на DSF 300 Flex Hydrostop повърхността се грундира с подходящ акрилен, обезпрашаващ и заздравяващ 
основата грунд.  
  
Инструкции за работа с продукта 
Продуктът е готов за употреба и не се разрежда и не се смесва с други материали! Преди полагане материалът да 
се разбърка добре с електрически миксер при ниски обороти (~300 оборота/мин.). Продуктът се полага неразреден 
на два слоя, с четка или валяк. След пълното изсъхване на първият слой се полага неразреден втори слой.  
За постигане на най-добри резултати работата с DSF 300 Flex Hydrostop не трябва да се извършва при пряко 
слънчево греене, при особено високи температури на въздуха и при силен вятър. Не полагайте DSF 300 Flex 
Hydrostop върху мокри и влажни повърхности или при температури по-ниски от +5°C. 
 
Технически данни 
Температура на полагане > + 5 °C 
Разтегливост при разкъсване ≥  300% 
Време за съхнене 12 часа суха на допир (при нормални условия +20°C и 50 % влажност на въздуха) 

24 часа за пълно изсъхване. При по-ниски температури и/или по-висока влажност 
на въздуха времето за съхнене се удължава 

Плътност 1,4 gr/cm³ ± 0,05 
Разходна норма Около 1,6 – 2,0 кг/м² за два слоя.  
 
Съхранение и срок на годност 
Съхранение върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури от +5°C до +35°C. Срок на 
годност в неотворени опаковки: най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.  
 

Бележки 
Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. 
Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на 
нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не 
и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните 
условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Потребителят на продукта трябва да провери 
пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Съблюдавайте изискванията за безопасност  описани 
в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата 
техническа карта. 


