
МАРИСАН АКАДЕМИЯ: Хидроизолация на влажни и мокри помещения 

 

В жилищата има такива помещения, които са подложени на постоянна влага и 
въздействие на вода – бани, душ кабини, кухни, тоалетни, перални, санитарни 
помещения и др. Всички те обикновено са декорирани и облицовани с различни 
видове керамични плочки, които обаче сами по себе си не осигуряват нужната 
хидроизолационна защита. Това прави полагането на хидроизолация под 
облицовката задължително. Основните изисквания към нея са: да бъде устойчива на 
постоянна влага, сигурна, еластична и не на последно място – да се обработва и 
полага бързо, лесно и без допълнителни разходи. 

Проникналата зад плочките влага води до редица проблеми. Стените и елементите 
на съседните помещения са просмукани с влага и благоприятстват развитието на 
мухъл, плесени и микроорганизми. Покритията по стените, подовете и таваните се 
разрушават. Появяват се неприятни миризми и тъмни петна в съседните помещения. 
Домът губи своя естетически вид и жизнената среда в него става некомфортна и 
нездравословна. 

Критичните места в тези помещения са вертикалните и хоризонтални ъгли. 
Напуканите фуги и неправилно изпълнените уплътнявания около отводнителните 
детайли и дренажни системи позволяват проникването на влага и вода в слоевете 
под облицовката, което води до трайни увреждания по нея. 

Системата за хидроизолация HYDRO аnd SPLIT PROTECTION² е идеалното решение за 
хидроизолиране на помещения подложени на постоянна влага. Тя образува 
еластична безшевна мембрана с нулево водопоглъщане, която ще държи влагата 
далеч от конструкцията и ще защити вашата баня и кухня. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМАТА: 

1. Запълване на по-големите неравности с ТЕРАФЛЕКС® СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО. 

2. Грундиране с контактен и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ® за създаване на по-
добра контактна повърхност. 

3. Придаване на наклон (ако е нужно) с ПОДОВА ЗАМАЗКА ЦИМЕНТОЛ®. 

http://marisanbg.com/bg/hydro-and-split-protection/page/331
http://marisanbg.com/bg/terafleks-stroitelno-lepilo/page/275
http://marisanbg.com/bg/terakontakt-kontakten-i-svarzvasht-grund/page/280
http://marisanbg.com/bg/tsimentol-podova-zamazka/page/273


4. Нанасяне не първия слой еластична двукомпонентна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® 
с помощта на валяк, четка или маламашка (5 дни след изпълнение на подовата 
замазка). 

5. Съединителните и разширителни фуги се запечатват посредством 
ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА , а за подовите сифони се използва 
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН МАНШЕТ. 

6. Вторият слой еластична двукомпонентна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® се нанася 
след 4 ч перпендикулярно на първия. Общата дебелина на двата слоя трябва да 
бъде 3 мм. 

7. Плочките се залепят с еластичното лепило за натоварени основи ТЕРАФЛЕКС® 
SUPER FLEX или с високоякостното гъвкаво лепило ТЕРАФЛЕКС® GOLD за критични 
основи (72 ч след изпълнението на 2-рия слой хидроизолационно покритие). 

8. Фугите между плочките се фугират (48 ч след полагане на облицовката) с 
еластичната фугираща смес ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION или ТЕРАФЛЕКС® SILVER 
SELECTION, които имат мощен водоотблъскващ и антибактериален ефект. 

9. Ъгловите, съединителните и разширителните фуги, както и местата на свързване 
на арматурите и фитингите се запечатват със санитарен силикон ТЕРАФЛЕКС® 
SANITARY SILVER SELECTION. 
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1. ТЕРАФЛЕКС® СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО (Универсален ремонтен разтвор за запълване 
и изравняване на неравности във вътрешни и външни условия) 

2. ТЕРАКОНТАКТ® (Контактен и свързващ грунд за критични и непопиващи основи, 
осигурява сигурно сцепление и залепване на подови замазки, лепила за керамични 
покрития и нов бетон, на закрито и открито) 

3. ЦИМЕНТОЛ® (Подова замазка на циментова основа с универсално приложение за 
ръчно полагане) 

4. и 6. ХИДРОЗОЛ® (Еластичен двукомпонентен хидроизолационен шлам осигуряващ 
здрава и непрекъсната хидроизолационна мембрана с нулево водопоглъщане) 

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА (За еластично и водоплътно запечатване на 
съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги) 

7. ТЕРАФЛЕКС® GOLD (Високо якостно, гъвкаво лепило за дебелослойно и 
тънкослойно полагане на големи и тежки облицовъчни плочи и камъни върху 
критични основи) 

или ТЕРАФЛЕКС® SUPER FLEX (Еластично лепило с повишена якост за лепене на 
керамични плочки и гранитогрес на закрито и открито при силно натоварени основи) 

8. ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION (Еластична водоотблъскваща фугираща смес с 
брокатен ефект, висока устойчивост на износване и защита от мухъл и плесен, за 
фуги с ширина от 2 до 25 мм) 

или ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION (Еластична водоотблъскваща фугираща смес c 
висока устойчивост на износване и защита от мухъл и плесен, за фуги с ширина от 1 
до 6 м) 

9. ТЕРАФЛЕКС® SANITARY SILVER SELECTION (Силно еластичен, бързовтвърдяващ 
санитарен силикон устойчив на мухъл, плесен, влага и UV-лъчи за мокри и влажни 
помещения) 
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