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Система Revinex Flex 
Цементуюча гідроізоляційна система 

Сфери застосування Багатоцільова цементуюча гідроізоляційна система, 

придатна для нанесення на бетон, цегляну кладку, під 

плитку і на інші будівельні поверхні. Шляхом 

змішування обох компонентів системи Revinex® Flex 

(компонент A) з водою або відповідним полімером 

(компонент B) систему можна використовувати для 

виконання гідроізоляції в залежності від вимог 

конкретного проекту. 

 Однокомпонентна система: 

Співвідношення компонентів 

Revinex Flex + вода = 25:7 

Застосування: ідеально підходить для гідроізоляції 

підвалів, стін, шахт і т.д. Гідроізоляція внутрішньої 

поверхні стін і підлоги підвалів від невеликого 

негативного тиску води. Гідроізоляція і захист зовнішніх 

стін, які будуть присипані ґрунтом. 

Характеристики: ефективна, економічна гідроізоляція 

нових і наявних будівель. Легке нанесення шляхом 

простого змішування з водою. Стійкість до позитивного 

і негативного гідростатичного тиску води. 

Двокомпонентні системи: 

Співвідношення компонентів 

Revinex Flex + Revinex Flex FP = 25:7 

Застосування: гідроізоляційна система для підвалів, 

стін, шахт, баків (для непитної води) або загального 

застосування в ситуаціях, коли потрібна покращена 

адгезія. Гідроізоляція внутрішніх стін і підлоги 

підвалів, які піддаються невеликому негативному тиску 

води. Гідроізоляція і захист зовнішніх стін, які будуть 

присипані ґрунтом. 

Характеристики: здатність до затягування тріщин. 

Відмінна адгезія майже з усіма основами, в тому числі 

бетоном, каменем, керамікою і цеглою. Стійкість до 

позитивного і негативного гідростатичного тиску води. 

Співвідношення компонентів 

Revinex Flex + Revinex Flex U360 = 25:10 

Застосування: гнучка гідроізоляційна система для 

терас, балконів, басейнів, приміщень з підвищеною 

вологістю (ванних кімнат, кухонь і т. Д.) До укладання 

керамічної плитки. 
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Характеристики: здатність до затягування тріщин. 

Відмінна адгезія майже з усіма основами, в тому числі 

бетоном, каменем, керамікою і цеглою. 

Співвідношення компонентів 

Revinex Flex + Revinex Flex ES = 25:12 

Застосування: виріб придатне для виконання 

гідроізоляції в складних умовах з високою 

еластичністю на терасах, балконах під плиткою і 

піддаються впливу зовнішнього середовища 

поверхнях, таких як плоскі дахи, зовнішні стіни і т. д. 

Характеристики: не піддається впливу ультра 

фіолетового випромінювання. Здатність до затягування 

тріщин. Відмінна адгезія майже з усіма основами, в 

тому числі бетоном, каменем, керамікою і цеглою. 

Технічні характеристики Однокомпонентна система Revinex Flex (25 кг)+ вода 

(7 кг) 
 

Щільність - об'ємна 

щільність сухої маси 

Щільність - Revinex Flex 

+ вода 

1,31 кг/л 

1,57 кг/л 

Витрати 2-2,5 кг / м2 на два шари 

(цементна поверхня) 

Водопроникність Відповідно до стандарту 

DIN 1048-5 

Міцність зчеплення (DIN 

EN 1348) 

1,6 Н/мм2 

Міцність на стискання 

(DIN EN 196-1) 

20,4 Н/мм2 

Міцність на розтягнення 

(DIN EN 196-1) 

5,2 Н/мм2 

Паропроникність 58,3 г/м2 24 год 
(DIN EN ISO 7783-1) 

Коефіцієнт опору дифузії 

водяної пари 

µ=63 

Еквівалентна товщина 

повітряного шару 

sd = µ s =0,27 м 

 

Двокомпонентна система Revinex Flex (25 кг)+ FP (7 

кг) 

 

Густина (EN ISO 2811-

1:12011) 

1,57 кг/л 

Витрати 2-2,5 кг / м2 на два шари 

(цементна поверхня) 
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Міцність зчеплення (EN 

1542:2001) 

1,55 Н/мм2 

Проникність для CO2 (EN 

1062-6:2002 метод A) 

1,2 г/(м2 д) 

Коефіцієнт Sd 3,04 м (ISO 7783-1:1999) 

Коефіцієнт опору µ 286,6 (ISO 7783-1:1999) 

Паропроникність Λ 
0,00058 г/см2•д-1 

(ISO 7783-1:1999) 

Коефіцієнт опору µ 20954 

(EN 1062-6:2002 метод A) 

Коефіцієнт Sd 222,11 м 

(EN 1062-6:2002 метод A) 

 

Двокомпонентна система Revinex Flex (25 кг)+ U 360 

(10 кг) 

 

Густина (EN ISO 2811-

1:12011) 

1,57 кг/л 

Витрати 2-2,5 кг/м2 на два шари 

(цементна поверхню) 

Міцність зчеплення (EN 

1542:2001) 

1,46 Н/мм2 

Проникність для CO2 (EN 

1062-6:2002 метод A) 

0,55 г/(м2 д) 

Коефіцієнт Sd 6,444 м (ISO 7783-1:1999) 

Коефіцієнт опору µ 1239 (ISO 7783-1:1999) 

Паропроникність Λ 0,0001 г/см2•д-1 
(ISO 7783-1:1999) 

Коефіцієнт опору µ 10064 
(EN 1062-6:2002 метод A) 

Коефіцієнт Sd 52,33 м 
(EN 1062-6:2002 метод A) 

 

Інструкція по застосуванню Підготовка поверхні: поверхні повинні бути сухими, 

однорідними і очищеними від пилу, бруду і жирів. 

Поглиблення і інші дефекти повинні бути усунені за 

допомогою Neorep і Revinex. Непористі поверхні 

повинні бути сухими, а пористі вологими (до 

насичення) або переважно заґрунтувати з 

використанням Revinex + вода (в співвідношенні 1: 3), 

до нанесення надлишок води потрібно видалити. 

Підготовка суміші і нанесення: компонент А 

(порошок) поступово додають в рідкий компонент В і 

перемішують за допомогою низькообертової 

мішалки, щоб не допустити затягування в суміш 

повітря. Перемішують до отримання повністю 
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однорідної суміші. Суміш негайно наносять щіткою, 

валиком, лопаткою, переважно в 2 шари товщиною 1-

1,5 мм кожен. Для отримання більш товстошарових 

покриттів, схильних до розривів, використовують 

скловолокнисту сітку. 

Примітки Якщо нанесення виконується при низькій температурі 
і вологості, час висихання збільшується, а при високій 
температурі зменшується. 

Не допускається нанесення, якщо очікується дощ. 

Дайте Revinex® Flex висохнути протягом 5-8 днів до 

укладання плитки або нанесення іншого покриття 

(штукатурки). 

Колір Сірий 

 


