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Thrakon DSF 360
 

Еднокомпонентна, полимер-модифицирана
подходяща за употреба при положително
кварцов пясък, минерални пълнители
основи, мразо и влагоустойчива. За вътрешна
 
Области на приложение 
Продуктът е подходящ за хидроизолиране
части на сгради, водосъдържатели, канали
Полага се върху всички обичайни минерални
циментови замазки, вароциментови хастарни
керамични тухли, камък и др. 
 
Подготовка на основата и продукта
Основата трябва да бъде суха, с добра
основата или влошаващи свързването
и отстраняват в дълбочина (1,5 - 2,0 
запълват с бързо свързваща хидравлична
вода се добавя постепенно една 25 кг
електрически бавнооборотен миксер
съзрее и отново се разбърква за кратко
 
Инструкции за работа с продукта 
Нанесете върху цялата повърхност един
набира якост и да съхне, но все още
обмазване е противоположна на първия
нанесете втори слой, който може да се
В този случай DSF 360 се разбърква
постигане на по-гъста консистенция
Да не се прибавя повече вода от препоръчаната
повиши свиването на разтвора. По време
температура и тази на основата трябва
отмиват с вода, а втвърдените се премахват
при висока влажност на въздуха или върху
 
Разходна норма:  
~  2,5 - 3,0 kg/m2  при обмазка от 2 слоя
основата. Точните разходни норми следва
 
Внимание 
Преди употреба да се прочeте информацията
алкално с вода, поради което следва
контакт с очите незабавно да се потърси
разположение на професионалния потребител

 
Съхранение и срок на годност 
Съхранявайте продукта върху дървени
неотворени опаковки – най-малко 12 месеца
 
Бележки 
Информацията в тази техническа карта
Правилното, а от тук и успешно полагане
нашите продукти може да се даде само
но не и за успешното им приложение
конкретните условия на строителната
безопасност  описани в Листа за безопасност
промени в настоящата техническа карта
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DSF 360 
модифицирана хидроизолационна обмазка на циментова

при положително и отрицателно водно налягане. Съдържа
пълнители и добавки. С много добро сцепление с минерални

За вътрешна и външна употреба.  

хидроизолиране на бетонови повърхности, фундаменти и подземни
водосъдържатели, канали, мокри помещения, външни части на комини

обичайни минерални повърхности в строителството – бетон
вароциментови хастарни мазилки, плоскости от гипсокартон и гипсофазер

продукта 
суха с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве
свързването. Всички остатъци от арматура, стърчащи над повърхността

2,0 cm.). Повърхността се навлажнява с вода и всички
свързваща хидравлична ремонтна смес WRM 500. В подходящ съд

25 кг. торба суха смес DSF 360 като същевременно
миксер до получаването на еднородна маса. Изчаква

разбърква за кратко. Получената смес може да се използва за не повеч

  
повърхност един слой от DSF 360 с помощта на четка. Когато
но все още не е напълно изсъхнала, нанесете втори слой

противоположна на първия слой. Ако е необходимо, навлажнете първия
е да се нанесе както с четка, така също и като шпакловка

се разбърква и приготвя с по-малко вода (около 6,0 л.
консистенция. 

вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се
По време на полагането, както и поне през следващите

основата трябва да бъде между +5 и +35°C. Пресните замърсявания
втвърдените се премахват механично. Не работете с продукта при

въздуха или върху директно огрени от слънцето повърхности

обмазка от 2 слоя. Разходът на продукта може да варира според
разходни норми следва да се проверят на пробни повърхности. 

те информацията от етикета и техническата карта на продукта
което следва да се пазят очите и кожата. При контакт - основно

незабавно да се потърси лекарска помощ. Информационният лист
професионалния потребител при поискване. 

върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на
малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на

техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически
полагане на нашите продукти е извън наш контрол Гаранция

се даде само за годността им в рамките на нашите условия
приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят
строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте
Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме
ническа карта. 

 

офис 1 

циментова основа, 
Съдържа цимент, 

сцепление с минерални 

фундаменти и подземни 
части на комини и др. 

бетон, 
гипсокартон и гипсофазер, 

замърсявания и слоеве, слабо свързани с 
стърчащи над повърхността, се изрязват 

вода и всички дупки и неравности се 
подходящ съд, пълен с 6,5-7,2 л. чиста 
същевременно се разбърква добре с 

маса Изчаква се 5 минути сместа да 
използва за не повече от около 30 мин. 

четка. Когато обмазката започне да 
втори слой DSF 360 като посоката на 

първия слой DSF 360 преди да 
като шпакловка с метална маламашка. 

около л. на опаковка от 25 kg.) до 

така ще се влоши якостта и ще се 
през следващите 24 часа, околната 

Пресните замърсявания от разтвора се 
продукта при минусови температури, 

повърхности. 

варира според вида и качеството на 
 

карта на продукта. Разтворът реагира 
основно измиване с вода. При 

Информационният лист за безопасност е на 

помещения Срок на годност в оригинални, 
отбелязана на опаковката. 

издания и е юридически необвързваща. 
контрол. Гаранция за качеството на 

нашите условия за продажба и доставка, 
а претърпят промяна според 

обработка Съблюдавайте изискванията за 
опаковката Запазваме си правото да правим 


