
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Безцветен защитен слой срещу дъжд на открити 
бетонни конструкции, циментови мазилки, порест 
цимент, облицовъчни тухли, открити бетонни блокчета, 
естествени и изкуствени камъни и др.

Примери за приложение
• Поправка на измазани стени, изложени на дъжд;

•  Безцветна водоотблъскваща защита на стари сгради 
или такива със специална архитектурна стойност;

•  Водоотблъскващо покритие за стени и облицовъчни 
тухли.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Antipluviol е безцветна течност на основата на 
силиконови смеси във вода, която е много подходяща 
за импрегниране на всякакви хигроскопични минерални 
материали, използвани в строителството.

Когато се нанесе върху пореста повърхност Antipluviol 
прониква дълбоко и реагира с естествената влага 
като образува водоотблъскващ слой вътре в порите и 
капилярите.

Без да променя външния вид, Antipluviol осигурява 
ефективна защита срещу агресивни атмосферни 
вещества, които проникват в конструкцията чрез 
дъждовна вода.

Antipluviol не образува тънък слой върху повърхността. 
Следователно, пропускливостта на материала на водни 

пари не се променя и външния вид на повърхността 
остава непроменен.

Antipluviol има отлична устойчивост към алкалността, 
която е характерна за циментовите материали и към 
ултравиолетовите лъчи.

ПРЕПОРЪКИ
Импрегнирането с Antipluviol е неподходящо за 
хидроизолиране на:

• Хоризонтални повърхности (тераси);

• Сутерени;

• Резервоари за вода;

•  Асансьорни шахти и места, подложени на 
въздействието на вода под налягане;

• Гипсови повърхности;

•  Синтетични мазилки и повърхности, боядисани със 
синтетична боя.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Подготовка на основата
Преди нанасяне е много важно да се отстрани цялата 
мръсотия, прах, грес, мазнини, боя, солени отлагания, 
мъх и бурени от повърхността, които могат да попречат 
на Antipluviol от проникване на дълбоко.
За стари повърхности изборът на почистваща система 
зависи от вида на натрупаната мръсотия. Обикновено е 
достатъчно измиване със студена вода.
Почистване с гореща вода или пара е особено полезно, 

Безцветен, 
водоотблъскващ 
грунд на основата на 
силиконови смеси във 
воден разтвор

КЛАСИФИКАЦИЯ СЪОБРАЗНО EN 12004
Keraset е нормално (1) лепило на циментова основа 
(С) от клас C1.

Conformity of Keraset is declared in ITT certificate  
n° 71230101.101 (SFV) issued by the Säurefliesner-
Vereinigung e.V. Grossburgwedel laboratory (Germany) 
and n° 25080231/Gi (TUM) issued by the  
Technische Universität München laboratory (Germany) 
and in certificates ITT n° 2008-B-2749/01 and  
2008-B-2749/04 issued by the MPA Dresden Institute 
(Germany).

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът се използва за лепене на керамични 
плочки и мозайка, еднократно печени и двойно 
печени плочки за подове, стени и тавани във 
вътрешни помещения и на открито.

Примери за приложение
Лепене на мозайка с хартиен гръб или мрежа, 
хигроскопични еднократно печени или двойно 
печени керамични плочки върху:

• Стандартни замазки или замазки на циментова 
основа;

• Обикновени или укрепени плаващи бетонни 
плочи, замазки на циментова основа, които са в 
достатъчно добро състояние и сухи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Keraset е сив или бял прах, който се състои от 
цимент, специално селектиран пясък, синтетични 

Лепило на  
циментова основа за 
керамични плочки

смоли и специални добавки по формула, 
разработена в Лабораториите за проучвания и 
развитие на MAPEI.

При смесване на Keraset с вода се получава 
лесен за работа разтвор, който може да се полага 
вертикално без да провисва и без да позволява на 
плочките да се приплъзват.

Keraset се втвърдява без видимо свиване и става 
много устойчиво, прилепва плътно към всякакви 
традиционни материали, които се използват в 
строителството.

ПРЕПОРЪКИ
Да не се използва Keraset в следните случаи:

• върху дърво и дървени повърхности;

• при гипскартон и стени от лек бетон;

• върху метални, гумени, PVC повърхности и 
линолеум.

• За полагане на стъклена мозайка;

• За полагане на плочки, при които се изисква 
дебелина на слоя за лепене по-голяма от 5 мм;

• За плочки с голям размер;

• върху грундиран бетон или основи, подложени на 
голямо натоварване;
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ако по повърхността има грес или мазнини.
Ако няма повърхностна мръсотия, се 
изтърква внимателно с четка и прахта се 
отстранява със сгъстен въздух.
Която и почистваща система да се избере, 
Antipluviol трябва да се нанесе върху 
суха повърхност. Ако има вода, няма да 
е възможно проникване на дълбоко в 
материала.

Подготовка на продукта
Antipluviol е готов за употреба и не трябва 
да се разрежда с вода.

Нанасяне на Antipluviol
Ефективността и дълготрайността на 
водоотблъскващото действие на Antipluviol 
зависи от дълбочината на проникване на 
грунда. Този параметър е пропорционален 
директно на капацитета на абсорбция на 
материала, който трябва да се обработва и 
количеството нанесен импрегнатор.
За да се нанесе Antipluviol равномерно се 
препоръчва да се използва четка или валяк.
След нанасяне на Antipluviol повърхността 
не може да се боядисва.
За да се нанесе Antipluviol се препоръчва 
да се използва специален пистолет за 
впръскване на големи повърхности, или 
валяк или четка за по-малки повърхности.

Нанасят се няколко слоя, докато 
повърхността се насити напълно; всеки 
следващ слой се нанася, докато предходния 
е още влажен.

Почистване
Инструментите, които се използват за 
импрегниране могат да се почистят с вода.

РАЗХОДНА НОРМА
Разходната норма е различна в зависимост 
от хигроскопичността на основата като 
цяло:
- бетон: около 0,10 кг/м2  
 за слой;
- циментова мазилка: 0,20 кг/м2 за слой;
- облицовъчни тухли: около 0,20 – 0,50 
  кг/м2 за слой;
- естествен камък: около 0,10 – 0,50  
 кг/м2 за слой.

ОПАКОВКА
Antipluviol се предлага във варели по 25 и 
5 кг.

СЪХРАНЕНИЕ
Antipluviol може да се съхранява за 24 
месеца в затворена опаковка на сухо място 
във вътрешни помещения. Да се пази от 
замръзване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид: прозрачна течност

Плътност (г/м3): 1,02 ± 0,02

Съдържание на твърди вещества (%): 5

Период на съхранение: 24 месеца в неотворена оригинална опаковка 
на сухо място

Вискозитет по Брукфилд (mPa·s): 10 (ротор 1 – 100 revs)

Клас на опасност на продукта
според ЕС 1999/45:

дразнещ
Преди употреба трябва да се направи справка 
с раздела „Инструкции за безопасност при 
подготовка и полагане” и информацията 
върху опаковката, както и Листа с данните за 
безопасност.

Митническа класификация: 3824 90 95

ДАННИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ

Време за съхнене на повърхността: 1-2 часа

Граници на работна температура: от +5оС до +30оС

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕД ПОЛАГАНЕ

Коефициент на капилярна абсорбция
на вода W24 (UNI EN 1062-3) [кг/(м2h0.5)]:
- облицовъчни тухли:
- традиционна мазилка:
- туф камък:
- изравнителни слоеве на циментова основа:

0.04 (15.60 насищане)*
0.05 (10.40 насищане)*
0.07 (6.80 насищане)*
0.38 (4.90 насищане)*

Устойчивост на стареене: отлична

*Данните в скоби се отнасят за същата основа, но необработена с Antipluviol.

Продуктът се счита за клас III съгласно стандарти UNI EN 1062-3 със стойност W24 < 0,1, което 
съответства на малка водна абсорбция.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 
ПОДГОТОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
Antipluviol дразни очите и кожата. Да 
се носят защитни ръкавици и очила при 
работа с продукта.
При контакт с очите, да се изплакнат 
веднага с обилно количество вода и да се 
потърси лекарски съвет.
За повече и пълна информация относно 
безопасната употреба на този продукт 
може да се направи справка в последната 
редакция на Листа с данни за безопасност 
на материала.

ПРОДУКТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ 
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.

ВНИМАНИЕ
Всички технически детайли и препоръки, 
които се намират в този лист отговарят 
на знанията и широкия опит на фирмата 
и трябва да се взимат под внимание, 
при всякакви обстоятелства, само като 
указание и предмет на одобрение след 
дългосрочно, практическо приложение. 
По тази причина, всеки който използва 
този продукт трябва предварително да се 
увери, че това е подходящият продукт за 
предвиденото приложение. Във всички 
случаи потребителят носи отговорност за 
последиците, произтичащи от употребата 
му.

ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА
Съдържанието на този Лист с технически 
данни („ЛТД“) може да бъде копирано 
в друг свързан с проекта документ, но 
полученият вследствие документ не 
трябва да допълва или заменя изисквания 
съгласно ЛТД, действащ към момента 
на монтаж на продукта на МАПЕИ. За 
най-актуалните ЛТД и гаранционна 
информация посетете нашия уебсайт 
на адрес: www.mapei.com. ВСЯКАКВИ 
ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА 
ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ 
СЕ В ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ 
ЛТД, ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ 
ГАРАНЦИИ НА МАПЕИ.

Моля, да се направи справка с 
последната редакция на Листа с 
технически данни, който се намира на 
нашия сайт www.mapei.com.

Всякаква допълнителна 
информация за продукта се 

предоставя при запитване или 
на адрес www.mapei.com
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КЛАСИФИКАЦИЯ СЪОБРАЗНО EN 12004
Keraset е нормално (1) лепило на циментова основа 
(С) от клас C1.

Conformity of Keraset is declared in ITT certificate  
n° 71230101.101 (SFV) issued by the Säurefliesner-
Vereinigung e.V. Grossburgwedel laboratory (Germany) 
and n° 25080231/Gi (TUM) issued by the  
Technische Universität München laboratory (Germany) 
and in certificates ITT n° 2008-B-2749/01 and  
2008-B-2749/04 issued by the MPA Dresden Institute 
(Germany).

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът се използва за лепене на керамични 
плочки и мозайка, еднократно печени и двойно 
печени плочки за подове, стени и тавани във 
вътрешни помещения и на открито.

Примери за приложение
Лепене на мозайка с хартиен гръб или мрежа, 
хигроскопични еднократно печени или двойно 
печени керамични плочки върху:

• Стандартни замазки или замазки на циментова 
основа;

• Обикновени или укрепени плаващи бетонни 
плочи, замазки на циментова основа, които са в 
достатъчно добро състояние и сухи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Keraset е сив или бял прах, който се състои от 
цимент, специално селектиран пясък, синтетични 

Лепило на  
циментова основа за 
керамични плочки

смоли и специални добавки по формула, 
разработена в Лабораториите за проучвания и 
развитие на MAPEI.

При смесване на Keraset с вода се получава 
лесен за работа разтвор, който може да се полага 
вертикално без да провисва и без да позволява на 
плочките да се приплъзват.

Keraset се втвърдява без видимо свиване и става 
много устойчиво, прилепва плътно към всякакви 
традиционни материали, които се използват в 
строителството.

ПРЕПОРЪКИ
Да не се използва Keraset в следните случаи:

• върху дърво и дървени повърхности;

• при гипскартон и стени от лек бетон;

• върху метални, гумени, PVC повърхности и 
линолеум.

• За полагане на стъклена мозайка;

• За полагане на плочки, при които се изисква 
дебелина на слоя за лепене по-голяма от 5 мм;

• За плочки с голям размер;

• върху грундиран бетон или основи, подложени на 
голямо натоварване;
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