
 
Технически проспект 

ADIFLEX-B 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за 
проучване 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. | Издание: 06.12.2021 

 

Еластифицираща добавка 
 

Описание 
 
ADIFLEX-B е еластомерна емулсия, която 
прибавена към циментови хидроизолиращи  
замазки, лепила за плочки и бои им придава: 

 Голяма гъвкавост. 

 Водонепропускливост. 

 Подобряване на сцеплението с основата. 

 

Приложение 
 
ADIFLEX-B се използува като еластификатор: 

 на мазани хидроизолационни циментови 
смеси (напр. AQUAMAT), когато върху 
повърхността, която се изолира има 
пукнатини или се очаква поява на такива.  

 на циментови лепила (напр ISOMAT AK-20), 
подходящи за лепене на плочки, в случай 
на очаквани линейни разширения или 
вибрации на основата. 

 
ADIFLEX-B може да бъде използуван за 
еластифициране на други материали на 
циментова основа, лепила за плочки, мазилки и 
др. 

 

Технически характеристики 
 
Състав:  акрилна полимерна 

дисперсия 

Цвят:             бял 

Вискозитет:  485 mPa.s  
 (Brookfield, +23°C) 

Плътност:     1,03 kg/l 

 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Основата трябва да бъде чиста, без остатъци 
от мазнини, прах, и колкото е възможно по-
равна. Тя трябва да бъде навлажнена, но без 
да остава вода. Порестите повърхности, като 
газобетон, гипсокартон и т.н. трябва да бъдат 
грундирани с UNI-PRIMER. 
 

2. Еластификация на замазващи 
хидроизолациони циментови смеси 

Пълна еластификация на AQUAMAT   
Съдържанието на 1 торба (25 kg) AQUAМАТ се 
добавя постепенно към 10 kg ADIFLEX-B при 
непрекъснато бъркане. Ако е необходмо може 
да се добави малко количество вода (около 1 l). 

Частична еластификация на AQUAMAT   
В случай, че е необходима по-малка 
еластификация 25 kg AQUAМАТ се смесват с 5 
kg ADIFLEX-В плюс малко количество вода 
(около 4 l). 
 
3. Еластификация на циментови лепила за 

плочки 

Пълна еластификация на ISOMAT AK-20 
Съдържанието на 1 торба (25 kg) ISOMAT AK-
20 се добавя постепенно към 5,5 kg ADIFLEX-B 
и 2-3 l вода при непрекъснато бъркане, до 
получаване на еднородна смес. 

Частична еластификация на ISOMAT AK-20 
В случай, че е необходима по-малка 
еластификация 25 kg ISOMAT AK-20 се смесват 
с 4 kg ADIFLEX-В плюс малко количество вода 
(около 4 l). 

 

Опаковка 
 
В пластмасови туби от 1 kg, 5 kg, 10 kg и 20 kg 
или бидони от 150 kg. 

 

Трайност – Съхранение  
 
12 месеца от датата на производство, ако се 
съхранява в оригинални неразпечатъни 
опаковки, при температури +5°C и +35°C. 
Защитено от измръзване и директна слънчева 
светлина.  

 

Забележки 
 
Нанасяне при температури от +5°C до +30°C. 
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