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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС  

Торкрет-суміш гідроізоляційна 
«Гідростоп»  

ПРГ-05 

 

 

 

 

Для ущільнення на недеформованих, 
незасолених мінеральних основах всередині і 
зовні будівель. 
 

▪ стійка до сповзання 

▪ стійка до впливу солей та каналізаційних стічних 
вод 

▪ морозостійка 

▪ атмосферостійка 

▪ довговічна з підвищеною міцністю 

▪ стійка до значних навантажень 

▪ високоадгезійна до металів 

▪ нетоксична 

 
Фасування: 25 кг 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Склад суміш цементу з мінеральними наповнювачами, армуючими та 
полімерними добавками 

Крупність наповнювача не більше 0,63 

Міцність на стиск через 3 діб – не менше 10 МПа 

через 28 діб – не менше 40 МПа 

Міцність на розтяг через 28 діб – не менше 12 МПа 

Морозостійкість не менше 75 циклів 

Адгезія 2,0 МПа 

Час схоплювання від 0,3 до 3-х годин 

Витрати сухої суміші  ~ 0,2-0,24л води на 1кг сухої суміші 

 

Увага! Витрати сухої суміші залежать від нерівності основи, методу нанесення, та навичок виконавця.  

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °С і відносній вологості 55±5 %. 
В інших умовах характеристики розчинної суміші можуть змінитися.  

При високій температурі навколишнього середовища, вітрі, прямому попаданню сонячних променів і т. п., час придатності, 
коригування та відкритий час розчинної суміші можуть значно скорочуватися. При низькій температурі, підвищеній 
вологості та великій товщині штукатурного шару – час твердіння розчину збільшується.  
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Увага! Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та метод проведення робіт, але не може замінити 
професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт необхідно дотримуватись правил виконання будівельних робіт. 
Виробник не несе відповідальності за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з 
метою та при умовах не передбачених даним технічним описом. При використанні продукту в умовах, що не передбачені 
даним технічним описом, необхідно отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування. 
Письмово не підтверджені рекомендації не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника. 
 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

Застосування 

Суміш Поліпласт ПРГ- 05 - суха суміш, розроблена на основі високоякісного портландцементу, піску 
певного гранулометричного складу, фібронаповнювача і спеціальних полімерних добавок. 
Призначена для надійного ущільнення незасолених мінеральних основ в середині і зовні будівель 
на недеформуючих основах. Застосовується для гідроізоляції старих будівель та інших будівельних 
конструкції, що знаходяться під дією вологи (дощові опади, фундамент в ґрунті). ПРГ-05 призначена 
для виконання позитивної гідроізоляції (застосовувати завжди зі сторони вологи). Неможна 
застосовувати на гіпсових і ангідритових основах, а також на основах, вкритих сольовим нальотом. 
Дозволяється застосовувати розчин для гідроізоляції неоштукатурених основ, виконаних з різних 
будівельних матеріалів (частково цегляних, частково кам'яних і т.д.). Використовується для ремонту 
і відновлення горизонтальних і вертикальних бетонних і залізобетонних конструкцій будівель і 
споруд, мостів, дамб, тунелів, шахтних стовбурів, а також для виконання будь-яких робіт, що 
передбачають метод мокрого торкретування (пошарове нанесення суміші на бетоновану поверхню 
під тиском стисненого повітря). Ефективна при ремонті відколів, пустот, раковин, нерівностей та ін. 
дефектів з глибиною пошкодження до 40 мм. Гідроізоляційна ремонтно - відновлювальна суміш для 
мокрого торкретування при машинному нанесенні має більш високі показники: міцність на стиск - на 
15% більше; модуль пружності - на 5% більше; міцність на вигин - на 40% більше; більш високу 
стійкість проти вивітрювання і атмосферних впливів; ніж суміш нанесена ручним способом. 

Підготовка 
основи 

В якості основи можуть бути бетонні, залізобетонні та інші поверхні на цементній основі, підготовлені 
згідно вимогами СНіП 3.03,01-87, СНіП 3.04.01-87і ДБН В.2.6-22-2001.Основа має бути сухою, 
міцною, не промерзлою, очищеною від фарби, масел, пилу та інших речовин, що послаблюють 
адгезію. Очищення основи найкраще виконати шляхом миття поверхні струменем води під тиском 
від 100 до 200 бар .При цьому повинен бути передбачений відтік забрудненої води. Відколи 
очищають до основи міцного бетону. Після видалення забруднень і просушування, поверхню 
рекомендується знепилити стисненим повітрям. 

Виконання 
робіт  
 

Виконання робіт при торкретуванні проводиться при температурі масиву конструкції і повітря не 
нижче + 5 °С. Ретельно просочити основу водою до насичення. Видалити надлишки води, якщо вони 
є, стисненим повітрям. Міцність на стиск оброблюваних основ повинна бути не менше 12Н/мм2. 
Перед нанесенням торкрет - суміші, необхідно перевірити стан підготування до торкретування 
поверхні конструкції. Основною умовою отримання міцної гідроізоляційної поверхні хорошої якості є 
дотримання правильної технології його нанесення. Параметри режиму торкретування (тиском в 
шлангу, швидкість вильоту торкрет суміші з сопла, відстань між соплом і торкретованною 
поверхнею) мають значний вплив на кінцеві фізико-механічні і експлуатаційні характеристики 
нанесеного шару (зчеплення нанесеного шару з основою, міцність на стиск, його водонепроникність, 
щільність і кількість «відскоку»). Швидкість вильоту струменя матеріалу вибирають в залежності від 
діаметра сопла і його відстані до торкретованної поверхні. Оптимальна швидкість виходу, що 
дозволяє отримати найбільшу міцність покриття, знаходиться в межах 140-170 м/с. Для 
оптимального зволоження суміші, потрібна кількість води визначається візуально, шляхом пробного 
нанесення гідроізоляційної ремонтно - відновної суміші для мокрого торкретування на спеціальний 
щит, встановлений недалеко від торкретованної поверхні. Правильно зволожена торкретна маса 
має при виході з «факела» установки суміш однакового кольору, а торкретована поверхня - жирний 
блиск. При нестачі води в суміші на торкретованній поверхні з'являються сухі плями і смуги, а 
надлишок води приводить до опливанню суміші і утворення «мішків» на поверхні «Відскік»  
гідроізоляційно ремонтно-відновлювальної суміші для мокрого торкретування від поверхні основ, 
при нанесенні першого шару розчину, становить: 3-5%. Торкретують поверхню пошарово. При 
нанесення першого шару сопло повинно розміщуватися на відстані 80-100 см від торкретованної 
поверхні, наступні шари наносять при меншій відстані між соплом і поверхнею, але не менше 50 см. 
Число шарів при нанесенні покриття і товщина кожного шару визначаються проектом. 
Рекомендована товщина шару гідроізоляційно ремонтно-відновної суміші для мокрого 
торкретування при нанесенні становить 10-40 мм. При нанесенні загальної товщини більш 40 мм 
необхідно виконати роботи в два шари, так як один шар такої товщини при нормальній кількості води 
починає обпливати. Торкретування вертикальних поверхонь рекомендується проводити знизу вгору, 
для того, щоб «відскік» падав на вже заторкретовану поверхню. При торкретуванні по металевій сітці 
шар гідроізоляційної ремонтно-відновної суміші повинен покривати металеву сітку і виступаючі кінці 
штирів на 12 - 15 мм. При виробництві робіт не можна допускати скупчення «відскоку» в окремих 
місцях. «Відскік» по мірі його накопичення слід прибирати. Інтервали часу між нанесенням окремих 
шарів повинні складати не більше 3 год. Якщо перерив перевищить 3 ч, поверхню слід продути і 
промити. Поверхні, які фільтрують воду, слід торкретувати після усунення течії, так як внаслідок 
фільтрації торкрет-суміш може відшаруватися від ремонтованої поверхні. Після закінчення роботи, 
а також при тривалій перерві (більше 30 хв) торкрет- машина і шланги повинні бути промиті водою і 
ретельно продуті повітрям. Сопло і змішувальна камера розібрані, промиті і просушені. Витрата 
суміші при товщині 10,0 мм -15,0 - 18,5 кг/м2.Час схоплювання від 0,3 години до 3-х годин. 
 



ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 11/2;  
тел.: 0 800 300 590; e-mail: info@poli-plast.ua; www.poli-plast.ua  

Рекомендації 

Роботи слід виконувати в сухих умовах, при температурі основи від +5 до + 30 ° C і відносній 
вологості повітря ≤ 60%. Всі викладені в технічному описі показники якості і рекомендації вірні для 
температури навколишнього середовища + 23 °C і відносній вологості повітря 50%. В інших умовах 
можлива зміна часу висихання гідроізоляції і її готовності до укладання плитки. 

 
Увага! Невиконання даної інструкції, передозування кількості води в суміші і виконання робіт за межами 
температурного інтервалу може привести до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину і 
розтріскування.  
 

Термін та 
умови 
зберігання  

 

 
У прохолодному і сухому місці, на піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці - не більше 12 
місяців з дня виготовлення. Оберігати від заморожування! 

Правила 
безпеки  

Увага! Не давати дітям. При роботі використовувати перчати. Для запобігання подразнення шкіри 
уникати потрапляння на відкриті ділянки тіла. При попаданні в очі необхідно промити їх водою. 
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