
Група Вид 
Admix Течни добавки за бетон, замазки, мазилки и фугиращи смеси 

Продуктови линии Функционални Категории 
¦ Aqua ¦ Подобряване на механичните и / или реологични характеристики  
¦ Building на новопроизведените замазки, мазилки и бетони 
¦ Opus 

¦ Подобряване на хидроизолационната способност и / или 
непропускливост на замазки, мазилки и бетони 
¦ Изграждане на подземни работи от високоефективен 
водоустойчив бетон 

 

Компоненти Външен вид 
Едно-компонентен Течен 

 
 

 Описание на продукта 

FLUID HYDRO е специална водна емулсия с водоотблъскващи бели добавки, състоящи се от активни 
компоненти с алкилсиланова основа. Основната характеристика е свойството да намалява 
водопропускливостта в бетон, мазилки и замазки за капилярна влага, положително и отрицателно 
водно налягане. 

 

Основни характеристики 

FLUID HYDRO упражнява водоотблъскващо действие, тъй като водоотблъскващите частици се 
разпръскват хомогенно във фазата на смесване на конгломерата. Действието на FLUID HYDRO не се 
влияе с течение на времето, тъй като отделните частици са неразтворими във вода и трайни в 
агресивна среда (алкална среда, сулфатна вода, хлорирана вода). 

 
 

Дозировка 
От 0,1 до 1,0 kg FLUID HYDRO на 100 кг хидравлично свързващо вещество в сместа (цимент и / или 
хидравлична вар); средно 350 - 500 грама, за да има добри хидроизолационни свойства.  
Разредете 1:10 с вода за използване като повърхностна обработка на порьозни основи. Дозировката 
варира в зависимост от порьозността на основата. Разтворът трябва да се нанесе на 2-3 слоя, за да се 
постигне най-добър ефект. 

 

 Сфери на приложение 

FLUID HYDRO се използва при производството на бетон, замазки и мазилки за намаляване на 
водопропускливостта. При мазилките или замазките се използва главно за екстериори, тъй като 
значително намалява явлението цъфтеж и биологичното разпространение на мухъл и мъх. 

 
 

Основни характеристики 

Плътност: 
0:94 кг/дм³ 

Съхранение: 
12 месеца 

Температура на употреба: 
+5 / +35 °C 

 
 

 

Технически данни 
 

Активно вещество: 50 % 

pH: 6 - 8 _ 
 
 

Почистване на инструменти Приложимо при
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Незапалим 

Без разтворители 

Налични цветове 
Бял 

¦ Вода ¦ Мазилки 
¦ Бетон 
¦ Замазки на основата на цимент или вар 

ADX.0294 

FLUID HYDRO 

Хидроизолационна добавка за 

бетон, мазилки и замазки 

хоросани 

Митнически код 
3824 4000 

Опаковки 

- Туба 10 kg 

- Туба 25 kg 

Приложение 

- За добавяне към други 
компоненти 
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Начин на приложение  
FLUID HYDRO е подходящ за всички видове бетони, мазилки и замазки, използвани самостоятелно 
или в комбинация с други продукти на Azichem, винаги добавени отделно. Препоръчваме да 
смесите продукта с водата за смесване, преди да го поставите в миксера. FLUID HYDRO се дозира 
при приблизително 0,5% от теглото на свързващото вещество. За всеки случай е препоръчително да 
се извършат тестови смеси, за да се установи идеалната доза FLUID HYDRO. FLUID HYDRO трябва да 
се съхранява при температури над 5 ° и да се смесва преди употреба. Предвид 
хидроизолационните характеристики, дадени на сместа, не се препоръчва използването му за 
предварително напрегнати продукти. 

 

 Складиране и Съхранение 

Предпазвайте от замръзване. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в свежа и суха среда, 
избягвайки замръзване и пряка слънчева светлина. Неадекватното съхранение на продукта може да 
доведе до загуба на реологични характеристики. Съхранявайте продукта при температура между + 5 ° C 
и + 35 ° C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Предупреждения, предпазни мерки, Екология 

Общата информация, заедно с всички инструкции и препоръки за използване на този продукт, 
включително в този информационен лист и евентуално предоставена устно или писмено, съответства 
на настоящото състояние на нашите научни и практически познания. 

Всички отчетени технически данни и данни за ефективността са резултат от лабораторни тестове, 
проведени в контролирана среда и по този начин могат да бъдат обект на модификация във връзка с 
реалните условия на изпълнение. 

 
Azichem Srl не поема никаква отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с 
неправилна употреба на продукта или свързани с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, 
несвързани с качеството на продукта, включително неправилно съхранение. 
Тези, които желаят да използват продукта, трябва да определят преди употреба дали същият е 
подходящ за предвидената употреба, като поема цялата последваща отговорност. 

Техническите и характеристичните подробности, съдържащи се в този информационен лист, се 
актуализират периодично. За консултация в реално време, моля, посетете уебсайта: 
www.azichem.com. Датата на ревизията е посочена отстрани. Настоящото издание отменя и заменя 
всяка предишна версия. 

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете най-новия Информационен лист за 
безопасност за този продукт, съдържащ химико-физични и токсикологични данни, фрази за риск и 
друга информация относно безопасното транспортиране, използване и изхвърляне на продукта и 
неговата опаковка. За консултация, моля, посетете: www.azichem.com. 
Забранено е изхвърлянето на продукта и / или опаковката в околната среда.
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FLUID HYDRO се произвежда / разпространява от 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy 
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398 
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