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Гідроізоляційні суміші

Суха суміш «Гідропробка»

суміш для зупинки течі води в будівельних конструкціях. 

V-37

• суміш в’яжучих, фракціоновані заповнювачі, модифікуючі добавки.

• видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, 
мастила, фарби тощо;
• отвори та тріщини через які просочується вода, розшити та поглибити до 
неушкодженого бетону.

Склад

Підготовка поверхні (згідно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001)

• кількість суміші, що гутується, повинна відповідати можливості укладання за 5 
хвилин;
• у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 8,5–9,0 л на 1 мішок Siltek V-37 
(0,34–0,36 л на 1 кг сухої суміші);
• додати суху суміш та інтенсивно перемішати до отримання пастоподібної маси без 
грудок.

Приготування розчинової суміші

ТРІЩИНОСТІЙКА ЗРУЧНА У 
ЗАСТОСУВАННІ

0,315 мм

не більше 5 хвилин

не менше 10 МПа

не менше 20 МПа

не менше 40 МПа

не менше 2 МПа

не менше 2,5 МПа

не менше 8 МПа

не менше 50 циклів

від –30 °С до +40 °С

0,60 л

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60%.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

Технічні характеристики

Максимальний розмір часточок

Термін придатності розчинової суміші*

Міцність на стиск через 6 годин*

Міцність на стиск через 24 години*

Міцність на стиск через 28 діб*

Міцність на розтяг при вигині через 6 годин*

Міцність на розтяг при вигині через 24 години*

Міцність на розтяг при вигині через 28 діб*

Морозостійкість

Температура експлуатації

Вихід розчинової суміші з 1 кг сухої суміші

• всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65%;
• гарантійний термін зберігання — 6 місяців з дати виготовлення, зазначеної на 
упаковці. Зберігати в сухому приміщенні, на піддонах, в непошкодженій упаковці 
при температурі не вище +40 °С та вологості повітря не вище 75%.

• за допомогою шпателя заповнити отвір чи тріщину розчиновою сумішшю та 
тримати до повного затвердіння (приблизно 5 хвилин); 
• при інтенсивній течі рекомендується заповнювати отвори або тріщини сухою 
сумішшю; 
• після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити;
• паперові мішки та залишки розчину утилізувати згідно з вимогами  ДСанПіН 
2.2.7.029.

Увага

Виконання робіт

• паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг.
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Упаковка

ВОДО- ТА
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