
         
 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

Технически проспект 

ADINOL-DM 

 

 

Добавка за водоплътност на бетони, замазки и мазилки 
 
 

Описание 
 
ADINOL-DM е течна добавка, която  
повишава водоустойчивостта на 
циментовите замазки, вароциментовите 
мазилки и бетони. Подобрява 
пластичността и ограничава появата на 
пукнатини и свиване на бетона. Увеличава 
устойчивостта на корозия. 
Водонепропускливостта се постига с 
равномерно разпределение на водоплътно 
активен агент. Добавянето на ADINOL-DM 
предпазва строителните конструкции от 
влагата и удължава живота на сградите. 
 

Приложение 
 
ADINOL-DM се използува за приготвяне на 
водоплътни бетони, замазки и мазилки.При 
стоманобетон се употребява само като се 
има предвид съставът му.  
     

Технически характеристики 
 
Цвят: прозрачно жълт 

Вискозитет: 90 mPa.s (Brookfield, +23ºC) 

Плътност:    1,03 – 1,04 kg/lit 

 
Указания за употреба 

 
ADINOL-DM може да бъде добавен към: 

• Водата,необходима  за приготвянето на 
бетона или замазката. 
• Към готовата бетонова смес преди 
употребата и.В този случай, за да се 
постигне еднородна смес с ADINOL-DM   е 
достатъчно да  се бърка 4-5мин.  
 
 
 
 
 
 
 

Разход 
 
••••  За замазки:  
1,0 kg на 100 kg цимент. 
 
••••  За мазилки:  
1,0 kg на 100 kg суха смес (цимент+вар) 
или 400-500 g за 25 kg цимент. 
 
••••  За бетони:  
0,8 kg на 100 kg цимент. 
 

Опаковка 
 
В пластмасови туби от 1 kg, 5 kg и 20 kg 
или бидони от 220 kg. 
  

Трайност - Съхранение 
 
18 месеца от датата на производство, ако 
се съхранява в оригинални неразпечатъни 
опаковки, при температури +5OC и +35OC. 
Защитено от измръзване и директна 
слънчева светлина.  
 

Забележка 
 
• Да се разбърква добре преди употреба. 
• По-голямо количество от необходимото 
води до забавяне на втвърдяването и 
намаляване на крайната якост. 
• За приготвяне на водоплътен бетон 
спазването на правилата за приготвяне е 
задължително. 
 
 
 
 

 


