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Области на приложение: 
 

 
Паропроходима хидроизолация под керамични облицовки на подове и стени в мокри помещения, 
както и за хидроизолация на бетонови повърхности и зидарии в подземното и надземно 
строителство спрямо класа на натоварване съгласно стандарта DIN 18195. За хидроизолация на 
басейни, водохранилища, балкони и тераси, като алтернативна хидроизолация в комбинация с 
керамични плочки и други видове плочи, за вътрешно и външно приложение. Съответства на група 
по натоварване W3 + W4 или класове на натоварване А1/А2 и В съгласно списъка с правилата в 
строителството за стенни и подови повърхности за вън и вътре. 
Двукомпонентната хидроизолация се състои от прахообразен компонент А и дисперсионен 
компонент В. 
Не е подходящ за пароуплътнения (действа като паробариера и водоотблъскващо). 
 

 
Основа на материала: 

 

 дисперсно свързващо вещество 

 цимент 

 добавки за по-добра обработваемост 
 

Свойства:  еластичност, гъвкавост 

 устойчивост на постоянна влага 

 премоства пукнатини 

 устойчивост на калиева луга 

 устойчивост на стареене и UV-лъчи 

 водоплътност 

 устойчивост на варовикова вода 

 паропроницаемост, устойчивост на кредиране 

 адхезия с битум 
 

 
Обработка: 
 

 

           
 

 
Условия по време 
на обработка:  
 

 
По време на обработката и съхнене температурата на основата и на въздуха не трябва да пада 
под +5ºС.  
До пълното изсъхване да се пази от замръзване, твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, 
течение) и допълнително навлажняване (дъжд). 
 

 
Основа: 

 
Основата трябва да е суха, товароносима и без прах, сажди, лишеи, изцветявания и др. п. 
След нанасянето основата може в допустима степен и съгласно действащите директиви да 
промени формата си. 
 

 
Подготовка на основата: 
 

 
Да се отстранят олющени парчета и циментови обшивки чрез шлайфане, пясокоструйка, и/или 
сачмоструйка. Силно порьозни основи да се грундират (с разреден 1:1 RÖFIX AS 341 грунд за 
сцепление), като при гипсовите основи се спази време за съхнене от мин. 24 часа.  
Преди нанасянето на RÖFIX AS 341 Optilastic бетоновите основи се навлажняват обилно с вода - 
докато повърхността стане матово влажна. Да не се образуват локви!  
Като свързващ мост Optilastic се разрежда с до 10% с вода и се маже с четка. 
 

 
Приготвяне: 
 

 
Прахообразният компонент А се смесва компонента В с помощта на механична бъркалка докато се 
получи хомогенна, без бучки смес. 
Съотношение на смесване 2,5 : 1 компонент А 25 кг (прахообразна форма) компонент В (течна 
форма) 10 кг. 
 

 
Начин на обработка: 

 
При уплътнение на тераси, балкони, резервоари и плувни басейни препоръчваме използването на 
стъклофазерна армираща мрежа в още пресния първи слой с Optilastic. При уплътнения на стари и 
повредени покрития (основи) препоръчваме използването на RÖFIX AB 950 полиестерна лента. 
Вторият слой не трябва да се разрежда с вода! 
Готова за мазане консистенция се нанася с четка, наличните отвори за тръби, санитарни връзки се 
уплътняват с маншети в ъглите, след което пълноплощно се нанася Optilastic с мистрия или четка. 
Време за обработка ок. 2 часа. 
Ниски температури и висока влажност удължават времето на съхнене.  
 

Указания:  Поради различните характеристики на обекта се допуска хидроизолация с Optilastic в басейни само 
след направен предварителен оглед на обекта и произтичащите от това информация за 
изпълнение. Върху третираните с Optilastic повърхности (стени или подове) може след 24 часа в 
зависимост от околната температура и температурата на обекта да се облицова с керамични 
плочки с еластичното лепило за плочки RÖFIX AG 650 FLEX S1. Полагането на керамични 
облицовки се извършва при спазването на нормите за изпълнение и техническите листовки на 
Централния съюз на строителите. Керамичните площи са проходими след 2 дни, след 7 дни са 
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товароносими (при домашни условия), след 28 дни (на индустриални обекти). 
 

 
Съвети за безопасност: 

 
Съдържа цимент/хидратна вар. Xi  Да се пазят кожата и очите. 
 

Указания за опаковката: В рециклируеми пластмасови кофи.  

 
Съхранение: 

 
Да се съхранява на студено без опасност от замръзване, в добре затворена опаковка. Срок на 
годност: мин. 6 месеца съгл. Директива 2003/53/ЕО при 20°С и 65% относителна влажност. Дата на 
производство: Виж маркировката на опаковката. 
 

 
Технически данни: 
 

 
 

Артикулен номер: 32049 

Вид опаковка: 
 

Разфасовка: 35 kg/ОП 

Дебелина на слоя: > 2 mm 

Разходна норма: ок. 3-5 kg/m
2
/2-слойно 

Указания към разходната 
норма  

Разходните стойности са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и техниката на 
преработка. 

Обемно тегло (EN 1015-10) ок. 1 600 kg/l  

 
 
Общи указания:  
 

 
С настоящите технически указания се анулират всичките им предишни издания. Данните от от 
тях съответстват на познанията и опита ни понастоящем. От тях не може да произтече 
обвързващо действие. Продуктите на Röfix, както и всички съдържащи се в тях компоненти, 
подлежат на непрекъснат контрол, с което се гарантира постоянно високо качество. 
Техническият ни консултантски сервиз е на Ваше разположение във връзка с въпроси относно 
употребата и преработката, както и за целите на демонстрации с нашите продукти. 
Актуализираните ни технически указания можете да намерите в Интернет на адрес 
www.roefix.com или да ги изискате от местния филиал. Подробни указания за безопасна работа 
можете да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба да се прочете 
ИЛБ. 
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