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ПРОПОЗИЦІЇ ПО ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ  БАСЕЙНІВ 
 
Параметри об”єкту:  бетонна конструкція висотою (глибиною) до __ м. 
Вимоги до гідроізоляції:  захист конструкції від проникнення рідини зсередини назовні. 
Гідроізоляційні матеріали повинні бути екологічно чисті. 
 
Пропонується матеріали марок  DEITERMANN (ДАЙТЕРМАНН) або KÖSTER (КЬОСТЕР) 
 
І Етап – заливка чаші басейну. 
В бетон додається гідрофобна добавка Conwisol SM14 . Питома витрата матеріалу: біля 5 кг/м3 
 
ІІ Етап – вирівнювання стін. 
Перед нанесенням гідроізоляції для вирівнювання стін застосовується цементно-піщаний розчин з 
добавкою емульсії Eurolan HL або Koster SB Emulsion.  
Питома витрата емульсії: 30 кг/ м3 розчину. 
 
ІІІ Етап –гідроізоляційні роботи. 
 
ВАРІАНТ 1 (дорожчий , від 9 Євро/ м2 ,але надійніший) 
Застосовується матеріал Superflex D1 (Суперфлекс Д1), або  Koster NB Elastik  чи Koster NB 1 + 
еластифікуюча добавка Koster NB 1 Flex – еластичний (витримує тріщини до 1 мм) 
однокомпонентний ізолюючий розчин (після додавання води), на основі цементу з добавками 
капілярнодіючих синтетичних речовин для гідроізоляції любих мінеральних основ. У випадку браку 
часу застосовується матеріал Superflex D2 (Суперфлекс Д2), при цьому можна зекономити мінімум 
два дні. 
 
ВАРІАНТ 2 (дешевший, від 5.5 Євро/ м2) 
Застосовується матеріал Deitermann DS (Дайтерманн ДС),або Koster Bauschlämme –  
однокомпонентний ізолюючий розчин (після додавання води), на основі цементу з добавками 
капілярнодіючих синтетичних речовин для гідроізоляції любих мінеральних основ. 
 
Технологія застосування: 
Сухі суміші замішуються з водою і наносяться на рівну міцну основу за допомогою твердої щітки. 
Товщина ізоляції: дно і стінки – до 3 мм. 
Питома витрата матеріалу: 4 кг/м2 для Суперфлекс Д1, і 6 кг/м2 для Дайтерманн ДС відповідно. 
 
Ізоляція має поверхню аналогічно поверхні бетону і на неї можуть наноситися любі покриття, що 
лягають на бетон.  
     Типово- облицювання плиткою на водостійкому мінеральному клеї Deitermann KM Flex або 
Koster Flex Ekstra 
 
Зовнішню поверхню, якщо вона буде в грунті при необхідності можна ізолювати, обмазавши її 
бітумною емульсією Eurolan 3К або Koster Bitumen Emulsion. 
 
Детальніше про використання матеріалів та їх характеристики - в технічних картах. 
 


