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AQUAFOIL – РІДКА ПЛІВКА     Дата актуалізації: 01.04.2021 р.  

ОПИС ПРОДУКТУ  
Однокомпонентна, готова до використання 
рідка герметизаційна маса на базі дисперсії 
акрилової смоли. Призначена для виконання 
гідроізоляції у приміщеннях на таких 
основах, як бетон, цементно-вапняна 
штукатурка, гіпсова підлога, стяжка, також з 
обігрівом підлоги. Після висихання утворює 
стійку, еластичну ізоляційну плівку. Продукт 
відповідає EN 14891. Клас DMP. 
 
 
ОБСЯГ ЗАСТОСУВАННЯ  
Застосовується як герметизація під 
керамічну плитку та плитку з натурального 
каменю як захист від проникання вологи та 
води, наприклад: у душових кабінках, ванних 
кімнатах, туалетах, пральнях, кухнях. 
Продукт також можна використовувати на 
балконах (під дахом, у місцях відсутності 
стоячої води). У кутках та місцях проходу 
труб і т.д. застосовувати між шарами маси, 
стрічку та герметизаційний кутник.  
 
Дуже еластичний продукт – може 
застосовуватися на основах, виконаних у 
системах обігріву підлоги та стін, а також на 
інших поверхнях, які зазнають деформації.  
 
Стійка до виникнення тріщин у основі – 
завдяки спеціальним полімерам, - маса 
заповнює тріщини з шириною до 0.8 мм, що 
означає, що гідроізоляція залишається 
герметичною навіть якщо основа 
потріскається з-під низу.   
 
 
ВЛАСТИВОСТІ 

• повна водонепроникність  
• висока адгезія 
• висока еластичність  
• здатність заповнення тріщин 
• однокомпонентність  
• для вологих приміщень  

 
 
 

УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ  
Керамічну плитку можна укладати 
найраніше через 18-24 годин після нанесення 
останнього шару гідроізоляції. На ізоляції з 
рідкої плівки застосовувати еластичні та 
деформуючі клеї для плитки (С2).  
 
Увага: на рідкій плівці не застосовувати 
дисперсійні клеї з огляду на довгий термін 
зв’язування.  
 
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

• уникати високої температури, прямої 
дії сонячних променів та протягів  

• не змішувати рідку плівку з іншими 
продуктами  

• не застосовувати рідку плівку на 
поверхнях, що постійно наражаються 
на дію води, наприклад: резервуари 
для питної води, басейни, колодязі і 
т.д.  

• рідка плівка не є уживаним шаром і 
слід захищати її  від ушкоджень  

• свіжонанесену масу слід захищати від 
прямого контакту з водою та 
швидкого висихання  

 
 
ТЕХНІЧНІ ДАНІ  
 
температура 
застосування  

від +5 до +25 (0 С) 

водонепроникність  відсутність тріщин  
мінімальна товщина 
готового покриття 

0.3 мм (два шари) 

початкова адгезія до 
основи  

≥ 0.5 Н/мм2 

здатність до 
заповнення тріщин  

≥ 0.75 (мм) 

термін висихання 
одного шару 

3 год. 

можливість 
укладання плитки 

через 18-24 год.  

колір червоний  
споживання  0.4 кг/м2 (два шари) 



 
УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ  
Застосовувати при температурі від +5 0С до 
+25 0С, ці температури стосуються повітря, 
основи та продукту. Усі основи повинні бути 
несучими, компактними, стабільними, 
чистими та при потребі заґрунтованими 
Majstergrunt Універсальний або Majstergrunt 
Глибокопроникний.   
 
Рідка плівка – це готовий до використання 
продукт. Не розводити водою і не змішувати 
з іншими матеріалами. Перед застосуванням 
ретельно перемішати вміст упаковки. Масу 
наносити пензликом або валиком. Другий та 
при потребі третій шар рідкої плівки 
наносити лише тоді, коли попередній шар 
повністю сухий. Мінімальний термін 
висихання одного шару становить приблизно 
3 години (при +20 0С та 50% відносної 
вологості повітря). При високій вологості 
повітря та низьких температурах термін 
висихання подовжується.    

 
ЗБЕРІГАННЯ  
До 12 місяців з дати виробництва у щільно 
замкнутих упаковках та при температурі від 
+5 0С до +25 0С, подалі від джерел тепла та 
морозу.  
 
 
УПАКОВКА 
Відро: 3 кг  

 
Дана технічна карта визначає обсяг застосування матеріалу та рекомендований спосіб 

проведення робіт, але не може замінювати професійної підготовки виконавця. 
Крім бажаних рекомендацій, роботи слід виконувати у відповідності до принципів будівельної 

справи та правил з безпеки і гігієни праці.   
Виробник гарантує якість виробу, але не впливає на умови та спосіб його застосування.  

При виникненні сумнівів слід провести власні проби застосування.  
Разом з випуском даної технічної карти попередні карти втрачають силу.  
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