
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Revinex® Flex 2006
Еластична циментова хидроизолационна система. 
Приложение:

• За повърхности под плочки в плувни басейни, тераси, стаи, бани, кухни
• Шахти, резервоари за вода (също питейна вода), цветарници, силози
• Подземни, интериорни и екстериорни повърхности
• Тунели и мостове 

Характеристики:
• Предлага висока еластичност, непромокаемост и защита на всякакви вертикални или оризонтални 
повърхности, подложени на вибрации, разширения или химически вещества
• Забележителна адхезия към множество субстрати, като бетон, циментов шлам, тухли, метали, гипсокартон, 
полистирен, мозайка и керамика
• Сертифициран за прилагане в резервоари с питейна вода
• Предпазва армировката от корозия и подобрява сцеплението в стоманобетоновите кострукции 
• Паропропусклив, предпазва бетона от карбонизация, предпазва от подземен радон и миграция на хлорид
• Устойчив на положително и отрицателно хидростатично налягане, устойчив на ниски температури и сняг
• Икономичен и лесен за приложение, дори и от не-обучени персонал
• Премоства пукнатини, пори и тънки фуги
• Безвреден за околната среда 
Технически характеристики:
Превъзхожда изискванията на ЕС Norm ΕΝ 934-3, таблица 3
Якост на натиск (EN 1015-11/99):    14,0 Mpa
Якост на огъване (EN 1015-11/99):    4,1 Mpa
Устойчивост на проникване (EN 1015-09):   18,43 Ν/mm2
Якост на опън (28 дни DIN 53504 *):    9,61 Ν/mm2  *със стъклофибърна мрежа
Удължение при скъсване (28 дни DIN 53504):  16,8%
Съотношение на смесване (по тегло):    70% Α-30% Β или 2,4:1
Цвят:        сив
Примерен разход:      2-2,5 kg/m2 за два слоя
Време за работа:      30 "
Минимална температура за нанасяне:   +5 οC
Време за изсъхване на всеки слой:    8 - 10 часа
Забележка: времето за изсъхване се удължава при по-ниски температури и влага и се съкращава от по-високите 
температури
Начин на полагане:
Подготовка на основата: Основата трябва да бъде чиста,суха, обезпрашена, без омаслявания и други не добре 
прикрепени към нея материали.Кухини или други недостатъци, трябва да бъдат обработени с Revinex и Neorep. Не 
порестите повърхности трябва да са сухи, а порестите трябва да се намокрят (до насищане), или още по-добре да се 
грундират със смес от Revinex + вода (съотношение 1:1), излишната вода се премахва преди прилагане.
Подготовка на сместа:Постепенно се добавя A компонент(твърдо) към B(течност) и се смесва с ниско-оборотна 
бъркалка (за да се избегне затвярвне на въздух), докато сместа се хомогенизирa. Не добавяйте вода или други 
инертни материали. Ако се налага частично прилагане на сместа, смесването да става в съотношение:Α70% и 30% Β.
Полагане:Нанесете сместа, незабавно след разбъркване, с четка, валяк, шпатула, препоръчитрлно в два слоя от 1 до 
1,5 мм дебелина всеки. За дебели покрития и по-добра устойчивост на разкъсване, (напр. при издатини или 
пукнатини) препоръчва се поставяне на стъклофибърна мрежа между две покрития, докато първото е все още мокро.
Специални препоръки
• Да не се полага при прогноза за дъжд
• Оставете Revinex Flex 2006 да съхне между 5 и 8 дни преди поставяне на плочки или други покрития.
• За оформяне на евентуални фуги при големи площи, моля обърнете се към вашия доставчик
• При полагане върху вертикални повърхности, съотношението за смесване на компонентите е 03:01(75% А: 25% В)
Почистване на инструментите
Веднага след нанасяне с много вода. Revinex Flex 2006 е с много висока адхезионна способност и затова е трудно да 
се премахне, когато изсъхне. Втвърдения материал може да бъде отстранен с минерален терпентин или Разтворител 
и желязна мрежа. 
Срок на годност: 2 години в запечатана оригинална опаковка, защитен от замръзване и пряко излагане на слънце. 
Температура на съхранение между +5 οC и +35 οC.
Предпазни мерки: Дразнещият (компонент Α) - трябва да се пази от деца. При контакт с очите измийте с вода и се 
консултирайте с лекар.
Опаковки: 7кг(5А+2В), 17кг(12А+5В), 34кг(24А+10В)
Спомагателни материали *: Стъклофибърна мрежа (61gr / m²) с размери на окото около 2,7 х 2,7 mm, 
предварително нарязана на ивици от по 10см 
* когато това се изисква


