
 
 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТ 

БАРРИЕР-ЧЕМ 

Трикомпонентно бариерно покритие на епоксидно-

циментова основа  

 

 

ОПИСАНИЕ 

Барриер-Чем е епоксидно-циментово гладко съединение за тънко покритие, идеална подготовка 

– дори за влажни повърхности и преди третиране с друг вид покрития. Барриер-Чем е идеален за 

нанасяне върху плочки и мрамор като основа за декоративно покритие Микротопинг. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Добро прилепване върху влажни повърхности; 

• Водоустойчива водна изолация, която работи успешно и при напрежение/ под налягане; 

• Приложим при външни и вътрешни условия; 

• Бърз за нанасяне и полагане; 

• Може да се покрива с Микротопинг, всякакъв вид епоксидни, полиуретанови и епоксидно-

полиуретанови покрития с ниска, средна и голяма дебелина; 

• Отлично прилепване към всякакъв тип повърхности: бетон, естествен камък, тухла, керамика, 

циментови блокове, мрамор. 

 

 

УПОТРЕБА 

• Подходящ за изграждане на химическа изолация на пари върху влага и предназначен за 

последващи покрития от смоли; 

• Идеален като основа за декоративни подове, Микротопинг и декоративна епоксидна смола; 

• Грунд за саморазливен цимент на анкерни покрития; 

• Бариерно покритие за стени, подове и бетонови резервоари за задържане на индустриална 

вода. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Подготовка на основата 

Основата трябва да бъде здрава, чиста, без прах, мазнини, замърсители и примеси от циментова 

фугираща смес. Повърхността се обработва различно в зависимост от състоянието на 

съществуващата основа чрез следните методи: шкурене, фрезоване, бластиране, шлайфане или 

избор на материали, като се има предвид различен вид приложение и възможности. Преди 

нанасяне, проветрете всички влажни зони и отстранете застоялата вода навсякъде. 

 

Подготовка на материала 

Барриер-Чем е трикомпонентен продукт, доставян в предварително измерени опаковки.  

Смесване: добавете компонент „В“ към добавете компонент „А“. Разбъркайте внимателно, за да 

избегнете получаване на въздушни мехури в сместа. Когато сместа е хомогенна във всичките си 

части, бавно разбъркайте, за да смесите добре избраните агрегати (компонент „С“). 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

Специфично тегло при 20°C (DIN 5321/2)     1,5 ± 0,1 kg/dm  

Точка на запалване       > 125° C 

Огнеустойчивост        самозагасващ 

 Скорост на пропускане на водна пара (ASTM E 96-66)  25 g/m²/24 часа 

 Температура на нанасяне      от + 5° до + 35°C  

Отворено време за работа при 20°C (стандартна опаковка) 30 минути 

Втвърдяваща се лепливост на допир     5 до 7 часа 

Слаб трафик        2 дни 

Пълно изсъхване/ втвърдяване     7 дни 

Време за покриване       от 24 часа до 48 часа 

 

 

 

РАЗХОД 

Ориентировъчна консумация за еднократно приложение: 800 - 1000 гр/m². 

Разходът може да варира в зависимост от вида и състоянието на съществуващата повърхност. За 

получаване на химическа изолация и бариера за водни пари, ще бъде необходимо да се нанесе 1 

слой Барриер-Чем и след това 1 слой Епокси коут. 

 

 



 
 

 

ОПАКОВКИ И СЪХРАНЕНИЕ 

Барриер-Чем се доставя в опаковки от 20 кг (A + B + C). 

  

Да се съхранява между +5°C до +30°C. 

В оригиналните опаковки, плътно затворени, продуктът може да бъде запазен за период от  

най-малко 18 месеца. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 Барриер-Чем не съдържа разтворители и е физиологично безвреден. Препоръчително е 

да използвате нормални гумени ръкавици; 

 Работните инструменти трябва да се почистват с вода веднага след употребата им; 

 Не смесвайте и нанасяйте Барриер-Чем със застояла вода.; 

 Не нанасяйте Барриер-Чем при температури под +8°C или по-високи от +30°C. Продуктът 

е чувствителен към студ . 

 

 

 

 

 

--- 

ВАЖНО: 

Цялата информация, съдържаща се в този лист, се основава на най -добрия практически и лабораторен опит. Отговорност на клиента 

е да провери дали продуктът е подходящ за предназначението. Производителят отхвърля всякаква отговорност за резултатите от 

неправилно нанасяне. Препоръчва се винаги да се извършват тестове върху малки площи преди нанасяне. Този лист заменя и отменя 

всички предишни версии. Данните могат да се променят по всяко време. Напомняме ви също, че продуктите на Ideal Work са 

предназначени за професионална употреба и че Ideal Work осигурява периодично обучение за своите клиенти при поискване. Всеки, 

който използва тези продукти, без да е квалифициран, прави това на свой собствен риск. 

Издание № 01 от 01/05/2015 – Редакция № 03 от 19/4/2018г. 

 


