
 
 
 
 

 

MARMOCRET-SP 
 Мазилка за въстановяване на съдържащи соли и мокри стени 

 
 

Описание 
 
MARMOCRET-SP е мазилка за 
възстановяване, особено устойчива на 
соли и влага. Поради състава си  
позволява възстановяване и защита на 
увредени от влага и соли зидарии. 

• Отлична паропропускливост на 
конструкцията. 

• Стабилни стандартни свойства. 
• Подходяща за вътрешно и външно 

приложение. 
• Упоростяване и ускоряване на 

полагането. 
• Предотвратява образуването на 

пукнатини, за разлика от обикновените 
варо-циментови мазилки.   

• Опростява работата на обекта (нуждае 
се само от добавяне на вода)  

Класифицира се като тип R CS IΙ според 
ΕΝ 998-1. 
 

Области на приложение 
 
MARMOCRET-SP е подходяща за сгради в 
близост до морето, за зони изложени на 
влага и пространства с висока влажност 
като бани, мазета и т.н. Подходяща за 
вътрешно. 
 

Технически характеристики 
 
Вид:   циментов прах 

Цвят:   бял  

Размер на частиците: до 1,3 mm  

Необходима вода:         7,0-7,5 l/ за  

 торба 25 kg   

Обемна плътност на   
сухата смес: 1,30 ± 0,10 kg/l 
Обемна плътност                                         
на разтвора:   1,30 ± 0,10 kg/l 

 

 

Якост на натиск:  3,10 ± 0,50 N/mm2 

Якост на огъване:      1,30 ± 0,20 N/mm2 

Адхезия  
(след 28 дни):  0,50 N/mm2 

Капилярна водна                                          
абсорбция:  ≤ 1,3 kg/m2  
 
Водно проникване:       1 mm  
 
Коефициент на   
топлопроводимост  
(λ10,dry):  ≤ 0,35 W/(m.K)   
 за Ρ=50% 

Коефициент на    

паропропускливост (µ):  7 
 
Живот на сместа:   4 h при +200C  

 
Указания за употреба 

1. Подготовка на основата 
Изцяло се премахват стари мазилки, бои и 
хидроизолационни материали, които са 
положени върху разрушената от влага и 
соли повърхност, както и в радиус от поне 
80 см около нея  
 

a) Зидарии: 
Фугите на зидариията се остъргват поне 
на 2 cm дълбочина и се почистват 
механично.   
b) Бетон: 
Повърхноста се почиства механично за да 
се отворят порите на бетона. 
Основата трябва да бъде натоварена с 
проектнят товар и почистена от 
нестабилни частици и материали който 
могат да влошът адхезията на  
MARMOCRET-SP. Шприц-мазилката 
MARMOCRET-BOND се използва за 
създаване на свързващ слой върху 
основата за по-добра адхезия на 
MARMOCRET-SP. 
 
 
 



Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти 
на лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на 
продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, 
понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е 
отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното 
изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира 
предишните касаещи същия продукт. 

 

 
 
 
При наличие  на капилярна влага се 
използва AQUAMAT-F за създаване на 
хоризонтална бариера в основата на 
стената. Консултирайте се с Техническата 
харектеристика на AQUAMAT-F. 
 
2. Полагане 
MARMOCRET-SP се добавя към 
необходимата вода, при непрекъснато 
разбъркване, до получаване на смес с 
желаната обработваемост.  Мазилката се 
поставя ръчно с маламашка и мистрия, 
или машинно, на дебелина поне 1.5cm. 
След като започне повърхностното 
втвърдяване, мазилката се обработва 
(„пердаши”) с дървена пердашка. 
Обработването с пердашка се налага за 
да се получи повърхност с отворени пори  
и да се оптимизира паропропускливоста 
на мазилката. Времето за работа зависи 
от поглъщаемоста на основата, 
температурата и обработваемоста на 
мазилката.  
 

Разход 
 
Приблизително 10-11 kg/m2/cm. 
 
Препоръчителна дебелина на полагане: 
• Минимум 1,5 cm 
• Максимум 3 cm 
 

Опаковка 
 
MARMOCRET-SP се предлага в торби от  
25 kg. 
 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
оригиналните, неразпечатъни опаковки,  
на места защитени от влага и измръзване.  
 
 
 

 
 
 

Забележки 
 
• Температурата по време на полагане 

трябва да е поне +50C. 
•  Много влажни основи могат да удължат 
времете което е необходимо да се изчака 
преди да започне обработването с 
пердашка на MARMOCRET-SP. 
•  Препоръчва се MARMOCRET-SP да се 
покрива с силно паропропускливи бои..  
• В топло време се препоръчва 
MARMOCRET-SP да се навлажнява след 
полагане, за да се избегне бърза загуба на 
вода.  
• MARMOCRET-SP съдържа цимент и 
реагира алкално с вода, така че се 
класифицира като дразнител. 
• Консултирайте се със съветите за 
безопасност и предпазни мерки, написани 
върху опаковката.  
 
System layout 

Хоризонтална 
бариера срещу 
капилярна влага 

AQUAMAT-F 

Шприц-мазилка MARMOCRET-
BOND 

Възстановяваща 
мазилка 

MARMOCRET-SP 

Боя Паропропусклива 
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EN 998-1 

Renovation mortar (R) 

for external use 

 
Reaction to fire: Class A1 

Adhesion: 0,5 N/mm2 – FP: A 

Water absorption: 1,3 kg/m2 

Water vapour diffusion coeff.: µ 7 

Thermal conductivity: (λ10,dry) 0,35 W/mK 

Durability (against freeze/thaw): evaluation 
based on provisions valid in the intended place of 
use of the mortar  
 


