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HydroPlast® 1 

შემკვრელის ტიპის ჰიდროფობული ქიმიური დანამატი 

დუღაბისა და ბეტონისთვის 

  

პროდუქტის აღწერა 

HydroPlast 1წამოადგენს ქიმიურ დანამატს, რომელიც ამცირებს დუღაბისა და ბეტონის 

ზედაპირის აბსორბციას  და წყალგამტარობას. HydroPlast 1 ჰიდროფობული ქიმიური 

დანამატია შემკვრელის თვისებებით. 

 

გამოყენება  
HydroPlast 1-ის გამოყენება რეკომენდებულია შემდეგი შემთხვევებისა და 

მიზნებისთვის: 

 მობათქაშებული აგურის კედელი, რომელიც განიცდის ძალიან დაბალი წნევის 

ან უწნევო წყლის ზემოქმედებას. 

 ბეტონი საცურაო აუზებისთვის 

 ღია არხების და გვირაბის სეგმენტის მშენებლობები. 

 ბეტონები, რომლებიც განკუთვნილია წყალწმენდის სადგურების, კაშხლების; 

წყალგამტარი მილებისა და წყალსაცავებისთვის; 

 კაპილარული შეწოვის გზით წყალშთანთქმის მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი 

ბეტონის ელემენტები; 

 წყლის შეღწევის შესამცირებლად, წყლის ნაგებობებში წყლის მიმოქცევისა და 

გაშხეფების ზონაში. 

 ყველა ტიპის მაცემენტებელი ბათქაშის გამოყენებისას. 

 

უპირატესობები და მახასიათებლები 

 ის გამოსაყენებლად მზა პროდუქტია და არ საჭიროებს გამოყენებისთვის 

დამატებით პროცედურებს. 

 უზრუნველყოფს ეკონომიურობას მისი მრავალჯერადი გამოყენების 

წყალობით, წყლის დაწნევის  დონის მიხედვით. 

 ზრდის დუღაბისა და ბეტონის გამძლეობის ხარისხს წყალშეღწევადობის 

შემცირებით. 

 უარყოფითად არ მოქმედედებს დუღაბის შეკვრისა და სიმტკიცის 

მახასიათებლებზე. 

 არ შეიცავს ქლოდირებს ან სხვა ნივთიერებებს, რომლებმაც შეიძლება, 

გამოიწვიოს კოროზია. 
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მოხმარების წესები, რჩევები  და  სიფრთხილის ზომები 

 HydroPlast 1უნდა დაემატოს დუღაბის ანაზელის წყალს. არ უნდა დაემატოს 

მშრალ ნარევს. 

 უზრუნველყოფს ჰაერის მოძრაობას დუღაბის და ბეტონის შიგნით, 

ამავდროულად ხელდ უშლის მათში წყლის შეღწევას. 

 მოსაბათქაშებელი  ზედაპირები წინასწარ უნდა გასუფთავდეს ყველანაირი 

ჭუჭყისგან და მოხდეს მათი ფაქტურის დამუშავება  

 მოსაბათქაშებელი  ზედაპირები წინასწარ უნდა დამუშავდეს თხევადი 

ცემენტის ცომით, რომელიც შეიცავს ცემენტს, ქვიშას, წყალს და ლატექსის 

ბაზის დანამატებს. 

 გამოყენებამდე გააშრეთ წყლის გაჟონვის წერტილები.  

 ჰიდროფობული დანამატები, მათ შორის HydroPlast 1, არ არის ეფექტური 

უწყვეტი წნეხით წყლის ზემოქმედების მიმართ. ასეთ შემთხვევებში, 

რეკომენდებულია გარეგანი საიზოლაციო მეთოდების გამოყენება. 

 ჰიდროფობული დანამატები არ არის ეფექტური  შეკლების შედეგად გაჩენილი 

მიკრობზარების გავლით წყლის ზემოქმედების, გამძლეობასთან 

დაკავშირებული  პრობლემების და ზედმეტი დატვირთვის მიმართ. 

სასურველი შედეგის მისაღებად, რეკომენდებულია დუღაბის/ბეტონის 

შემადგენლობაში  წყლის ცემენტთან თანაფარდობის შემცირება და ყველა 

შესაძლო ზომის მიღება შეკლების შედეგად გაჩენილი მიკრობზარების 

წარმოქმნის პროცესის შესასუსტებლად. 

 ქვემოთ მაგალითისთვის მოცემულია კედელზე ოთხ ფენად წასმის 

რეკომენდებული მეთოდი: 

- გაასუფთავეთ კედლის ზედაპირი ყოველგვარი მტვრის, ჭუჭყისა და 

ფხვიერი მასალისგან. 
 

- მოამზადეთ 1:1 ცემენტის/ქვიშის ნარევი (მოცულობით). ქვიშა (d მაქს<3მმ) 

უნდა იყოს სუფთა, კუთხოვანი და იდეალურად გამშრალი ჰაერზე. 

- მოამზადეთ HydroPlast 1-ის და წყლის ნარევი წონის თანაფარდობით 1:10. 

- დაუმატეთ HydroPlast 1-ისა და წყლის ნაზავი ცემენტის/ქვიშის ნარევს და თან 

ურიეთ განუწყვეტლივ. 

- როცა მიიღებთ ადვილჩაწყობად და მდგრად  ნარევს, წაუსვით ნარევი 

კედელზე 6მმ სისქეზე ფოლადის საგლუვის საშუალებით. 

- ასეთივე ნარევი უნდა მომზადდეს ცემენტის/ქვიშის თანაფარდობით 1:1.5  

1:2.5, მეორე და მესამე ფენებისთვის, შესაბამისად. 

- ბოლო (საფარი) ფენა უნდა მომზადდეს  ცემენტის/ქვიშის თანაფარდობით 

1:1 და წყლით HydraPlast -ის გარეშე. გამოიყენეთ ხის საგლუვი საფარი 

ფენის წასასმელად. 
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რეკომენდირებული დოზები 

HydroPlast 1-ის და ანაზელის წყლის რეკომენდებული თანაფარდობაა დაახლოებით 

1:10, რაც შეესაბამება დუღაბში შემკვრელის მასის დაახლოებით 3%-ს. აღნიშნული 

თანაფარდობა შეიძლება, გაიზარდოს 1:6-მდე, ქვიშაში თავისუფალი წყლის 

შემცველობის მატებასთან ერთად. 

 

ტექნიკური მახასიათებლები 

ფერი და ფორმა ყვითელი  – სითხე 
ქიმიური ბაზა არაორგანული ნაერთები და  ნატრიუმის კირის 

სილიკატური მინა 
სიმკვრივე (კგ/ლტ) 1.015 – 1.055 (+20 oC-ზე) 

pH 3 - 7 
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