
ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА 
Безцветно покритие слой за мазилки на циментова 
основа, клетъчен цимент, облицовъчни тухли, естествен 
и изкуствен камък за защита срещу ерозиращото 
действие на навяващ дъжд. 

Примери за приложение 
Обработка за възстановяване на влажни стени с 
мазилка, изложени на ерозиращото действие на 
дъждовната вода. Безцветен, водоотблъскващ защитен 
слой за исторически сгради с архитектурна стойност. 
Водоотблъскваща обработка на стени, облицовъчни 
тухли и естествен камък. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Antipluviol W представлява млекообразен диспергиращ 
агент във водна емулсия на основата на силани 
и силоксани, характеризиращ се с високата си 
способност за проникване във всички хигроскопични 
минерални материали, използвани в строителната 
индустрия, като така ги прави водоотблъскващи. 
Когато се нанесе върху порьозна основа, Antipluviol W 
прониква дълбоко и реагира с естествената влажност, 
присъстваща в тази основа, като образува хидрофобен, 
водоотблъскващ слой в самите пори и капиляри на 
материала. 
Благодарение на това си свойство, Antipluviol W 
образува ефективна преграда срещу агресивни 
атмосферни агенти, които се пренасят във 
вътрешността на материала от дъждовната вода.
Освен това, водоотблъскващото покритие, създадено 
от Antipluviol W подобрява ефекта на самопочистване 

на фасадата и намалява способността на мъхове 
и плесени да се прилепват към повърхността на 
материала.
Antipluviol W не образува филм по повърхността. Ето 
защо, пропускливостта на материала на водни пари 
не се изменя и външният вид на повърхността остава 
практически непроменен. 
Antipluviol W притежава отлична устойчивост на алкали 
и ултравиолетови лъчи и запазва водоотблъскващите си 
свойства за дълъг период от време. 

ПРЕПОРЪКИ 
Antipluviol W не е подходящ за импрегниране на 
следните: 

• хоризонтални повърхности (напр. тераси); 

• сутерени; 

• резервоари за вода; 

•  стени, изложени на въздействието на капилярна влага, 
която носи със себе си и соли; 

•  асансьорни шахти и други зони, подложени на 
въздействието на вода под налягане;

• гипсови повърхности;

• синтетична мазилка или мазилка, декорирана със 
синтетична боя. Изпълнете предварителен тест, за 
да проверите дали не се променя цвета на основата, 
когато използвате Antipluviol W върху основи от 
естествен камък, оцветени мазилки или други видове 
основи, които са с нееднородна хигроскопичност. 

Безцветен, 
водоотблъскващ 
импрегнант във водна 
емулсия на основата на 
силани и силоксани

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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ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ 
Подготовка на основата Преди да 
импрегнирате повърхността, от 
съществено значение е да премахнете 
всички замърсявания, прах, грес, масла, 
боя, избиване на соли (ефлоресценция), 
мъхове и плевели, които биха попречили на 
проникването на Antipluviol W в дълбочина. 
Изборът на система за почистване при 
работа със стари повърхности зависи от 
вида замърсяване, което трябва да се 
премахне, като обикновено е достатъчно 
измиването на основата с маркуч със 
студена вода. Почистването с гореща вода 
или пара е особено подходящо при наличие 
на масла или грес по основата, която ще 
бъде обработвана. Ако повърхността не е 
мръсна, изчеткайте повърхността с твърда 
четка и отстранете оставащия материал 
с въздух под налягане. Antipluviol W се 
полага само върху сухи повърхности. При 
наличието на вода, продуктът не може да 
проникне дълбоко в материала. Подготовка 
на продукта Antipluviol W е готов за 
употреба и не трябва да се разрежда с 
вода. Преди употреба разтръскайте добре. 

Полагане
За да нанесете равномерно покритието 
Antipluviol W, препоръчваме да използвате 
пръскачка за носене на гръб за обширни 
повърхности, валяк или четка. Нанесете 
няколко слоя, докато повърхността се 
насити напълно; нанасяйте всеки следващ 
слой, докато предишния е все още влажен. 
При основи с лоша хигроскопичност, 
внимавайте да не наслоите продукта по 

време на полагане. Ако е необходимо, 
преминете по цялата повърхност с гладилка 
с гъба, докато продукта е все още мокър.
Ефективността и дълготрайността 
на водоотблъскващия ефект зависи 
от дълбочината на проникване на 
импрегнанта. Този параметър е право 
пропорционален на хигроскопичността 
на материала, който се обработва и 
количеството нанесен импрегнант. След 
полагане на Antipluviol W, не могат да се 
използват продукти на водна основа за 
боядисване на повърхността. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, КОИТО ДА СЕ 
ВЗЕМАТ ПО ВРЕМЕ НА ПОДГОТОВКА 
И ПОЛАГАНЕ 

•  Не полагайте Antipluviol W върху влажни 
основи или върху основи, които не са 
добре втвърдени; 

•  Не полагайте Antipluviol W, ако 
температурата е по-ниска от +5°C или 
по-висока от +35°C (повърхността трябва 
във всички случаи да бъде суха и никога 
да не бъде излагана на пряка слънчева 
светлина);

•  Не полагайте Antipluviol W, ако нивото на 
влажност е по-високо от 85%; 

•  Не полагайте Antipluviol W, ако предстоят 
валежи или във ветровити дни; 

•  Моля, направете справка с раздела 
„Инструкции за безопасност при 
приготвяне и полагане“. Почистване 
Инструментите, използвани за полагане 
на продукта могат да се почистят с вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид: Течлива течност

Цвят: млечен

Съдържание на активни вещества (%): 8

Плътност (г/cм³): прибл. 1.01

ДАННИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Съотношение на разреждане: Доставя се готов за употреба

Време за изсъхване на повърхността: 1-2 часа

Температурен диапазон на полагане: от +5°C до +35°C

КРАЙНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коефициент на абсорбция на вода чрез 
капилярно действие W24 (EN 1062-3) 
[kg/(m²·0,5 ч.)]:
- облицовъчни тухли:
- конвенционална мазилка:
- туф:
- шпакловъчни слоеве на циментова основа:

0,04 (15,60 насищане)*
0,03 (10,40 насищане)*
0,06 (6,80 насищане)*
0,05 (4,90 насищане)*

* Посочените в скоби стойности се отнасят за същата основа, която не е третирана с Antipluviol W.

Продуктът се разглежда като клас III, съгласно стандарта EN 1062-3 със стойност на 
W24 < 0,1, което отговаря на ниска абсорбция на вода.



РАЗХОДНА НОРМА 
Разходната норма се влияе силно от 
хигроскопичността на основата и варира от 
приблизително 0,20 до 1 kg/m². По-долу са 
изброени няколко материала с типичните 
стойности на разходната норма: 
– облицовъчни тухли: 0,50-0,75 kg/m²; 
– конвенционална мазилка: 0,50-0,80 kg/m²; 
– туф: 0,50-1,00 kg/m²; 
–  циментови изглаждащи слоеве: 

0,20-0,40 kg/m²; 
– мрамор: 0,20-0,50 kg/m². 

ОПАКОВКА 
Antipluviol W се доставя в 10 kg 
пластмасови туби. 

СЪХРАНЕНИЕ 
24 месеца, ако се съхранява на сухо място, 
далеч от източници на топлина и при 
температура между +5°C и +30°C. Защитете 
от мраз. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 
ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ 
Antipluviol W не се счита за опасен, 
съгласно действащите норми 
относно класификацията на смесите. 
Препоръчително е да носите защитни 
ръкавици и очила и вземете обичайните 
предпазни мерки при работа с химикали. 
Ако продуктът се полага в затворени 
пространства, осигурете адекватна 
вентилация. За допълнителна и пълна 
информация относно безопасната употреба 
на продукта, моля, направете справка с 
последната версия на Информационния 
лист за безопасност. 

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 
УПОТРЕБА.

ВНИМАНИЕ 
Въпреки че техническите данни и 
препоръките, съдържащи се в този 
информационен лист за продукта отговарят 
в най-голяма степен на знанията и опита 
ни, цялата информация по-горе във 
всеки случай трябва да се разглежда 
като чисто ориентировъчна и предмет 
на потвърждение след дългосрочно 
практическо приложение; по тази причина 
всеки, който възнамерява да използва 
този продукт, трябва предварително да 
се увери, че той е подходящ за желаното 
приложение. Във всеки случай, самият 
потребител е изцяло отговорен за всякакви 
последици, произтичащи от употребата 
на продукта. Моля, направете справка 
с актуалната версия на техническия 
информационен лист, наличен от нашия уеб 
сайт www.mapei.com 

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, 
действащи към момента на полагане на 
продукта на МАПЕЙ. За най-актуалните 
ЛТД и гаранционна информация посетете 
нашия уебсайт www.mapei.com. ВСЯКАКВИ 
ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА 
ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ 
СЕ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ЛТД 
ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ 
ГАРАНЦИИ НА МАПЕЙ.

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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