
ВАРІАНТИ  ВИКОНАННЯ   ДЛЯ  ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ  ТЕРАС  ТА  БАЛКОНІВ

Вид Рецептура, матеріал
Розхід     

на куб.м Метод застосування Типове застосування Примітки

1
Добавка гідрофобна Alplast 
DM 14 в цементно-піщаний 

розчин

4- 5 кг Використовується при заливці 
стяжки товщиною більше 8 см, 

в тому числі "плаваючих" 
стяжок

Різні приміщення,  
підвали,  стяжки на 
балконах і терасах

Водонепроникність порушується про 
появі тріщин. Дешево

2
Добавка бітумної емульсії 

Eurolan 3K (weber.tex 901), 
або Bitumen Emulsion в 
цементно-піщаний розчин

30 л
Використовується при заливці 
стяжки товщиною біля 5 см. 

Може бути як для "плаваючих" 
так і для "приклеєних"

Різні приміщення,  
підвали,  стяжки на 
балконах і терасах

Водонепроникність порушується про 
появі тріщин. Можа додавати 

мікрофібру

3 Добавка стиролбутадієнової 
емульсії Eurolan HL, або SB 
Haftemulsion в цементно-

піщаний розчин

20- 30 л Використовується при заливці 
стяжки товщиною до 1 см, яка, 
як правило, складає одне ціле з 

несучою плитою

Різні приміщення,  
ремонт підлог

Водонепроникність порушується про 
появі тріщин. Підвищена міцність і 

хімстійкість

4 Еластична гідроізоляція 
Köster NB1 або Superflex D1 

нанесена на стяжку

х Наноситься на стяжки під 
плитку в місцях, де можливі 

тріщини до 1 мм

Невеликі балкони чи 
тераси до 4-5 метрів

Працює на стяжка при можливих 
тріщинах. Однокомпонентна

5 Двокомпонентна еластична 
гідроізоляція Köster NB 
Elastik або Superflex D2 

нанесена на стяжку

х
Наноситься на стяжки під 

плитку в місцях, де можливі 
тріщини до 2 мм

Великі балкони і тераси Може бути кінцевим покриттям.         
Superflex D2 тужавіє    за 30 хв

6 Еластична гідроізоляція 
Köster BD 50 або Superflex 1 

нанесена на стяжку

х
Наноситься на стяжки під 

плитку.

Вологі приміщення, 
ванни, душові, туалети, 

балкони, тераси

Наноситься на сухі стяжки (вологість 
5%). Паронепроникна

7 Бітумна емульсія Eurolan 3K 
(weber.tex 901), або Köster 

BitumenEmulsion 

х
Наноситься на бетонну плиту 
перекриття під теплоізоляцією

Парогідроізоляція на 
терасах з утепленням Дешева парогідроізоляція

8 Міжшарова гідроізоляція 
Köster Bikuthan 2K або 

Deitermamm Superflex 10 
(weber.teс 915)

х
Наноситься на бетонну плиту 
перекриття під теплоізоляцією

Гідропароізоляція на 
"зелених" дахах Витримує тріщини        до 5 мм. 

Ціни роздрібні, для будфірм- система знижок


