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Течни хидроизолационни материали и системи за 
ремонт и хидроизолация на плоски покриви  
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ПРЕДИМСТВА НА ПЛАСТИЧНИТЕ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ПЛАСТОНИТ 
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ЛЕСНО НАНАСЯНЕ 
Системите ПЛАСТОНИТ позволяват поетапен ремонт на 
хидроизолационния слой на покрива. Не се налага да се 
прави инвестиция за цялостен ремонт.   SOS поправката 
надеждно третира отделните критични места на покрива 
и позволява хидроизолационните слоеве да се 
възстановяват и да се повишава функционалността им 
чрез нанасяне на допълнителни слоеве. 

ИКОНОМИЧНО РЕШЕНИЕ
При употребата на ПЛАСТОНИТ не се налага премахването 
на старите слоеве хидроизолация от покрива. Постепенната 
поддръжка на хидроизолационния слой има профилактичен 
ефект, благодарение на който ще избегнете скъп основен 
ремонт на покрива. След обучение възстановяващото 
нанасяне на покритията може да извършвате сами.  

СПЕЦИАЛНИ СВОЙСТВА
Светлоотразяващият материал ПЛАСТОНИТ ограничава 
нагряването на покрива, намалява температурата в 
интериорите и икономисва разходи за климатизация. 
Технологията на китосване позволява съвършено 
уплътнение на проблемните места, каквито са детайлите 
или преходите между покривните покрития. 

УПОТРЕБА В ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ 
ПЛАСТОНИТ може да се употребява без никакви проблеми 
и в екстремно лоши метеорологични условия, каквито са 
студът, високата влажност и високите температури.  

ПРИМЕРИ ЗА УПОТРЕБА

ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА НА ПЛАСТОНИТ

ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

ЛАМАРИНЕНИ ПОКРИВИ ЛАМАРИНЕНИ ПОКРИВИ РЕМОНТ НА ПВЦ ФОЛИЯ СВЕТЛООТРАЗЯВАЩИ ПОКРИТИЯ

Целта на фирма ИЗОЛ-ПЛАСТИК ООД е стремежът към максимална защита на околната среда. За това и нашите материали са 
силно щадящи околната среда. След използването им не възниква замърсяване под формата на екстракт в дъждовната вода 
поради неразтворимост. Част от вътрешните производствени процеси е и редовният контрол на качеството на входните 
суровини и крайните продукти.  Нашата технология е изцяло безотпадъчна и по този начин не натоварва околната среда 
с допълнителни отпадъчни вещества. Въвели сме и спазваме система за управление на околната среда съгласно стандарта 
ISO 14001. Компанията е дефинирала собствена екологична политика за осигуряване на колкото се може най-висока защита 
на околната среда.

В съответствие с нея ние се задължаваме да се отнасяме към отпадъчните води, отпадъците и опасните вещества съгласно 
предписания начин така, че да елиминираме въздействието върху околната среда.  Също така се задължаваме да пестим 
енергията и да използваме ефективно входните суровини от производството.

За нашия крупен клиент, групата CTP, бе необходимо да се извърши ремонт на покрива на административна 
сграда, който бе в мястото на свързването към халето на склада бе дефектен, лошо фугиран и с неподходящо 
отвеждане на водата. Поради тези дефекти в сградата имаше течове и имаше опасност от възникване на щети по 
нея.   

За премахване на течовете се избра технологията на специалното ламиниране – ПЛАСТОНИТ ХИДРОШИЛД,  при 
което най-напред  бе премахната старата изолация, извърши се и китосване на преходните ленти. Върху 
китосаните места се нанесе нова хидроизолация със стъклоламинатен текстил и като финален слой бе употребен
ПЛАСТОНИТ СИЛВЪР, който със съветлоотразяващата си способност значително понижава загряването на 
покривната обшивка.преди след употреба



PLASTONIT CLASSIC
SYSTEM PLASTONIT HYDROSHIELD

SYSTEM

PLASTONIT SOS
SYSTEM

GOLDPLASTONIT SILVERPLASTONIT

BONDPLASTONIT
Специална хидроизолационна и лепилна маса за лепене на гумени 
хидроизолационни ленти и  PVC фолиа. Материалът е подходящ за лепене 
на рециклирани гуми.  

СПЕЦИАЛНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Продуктовата  поредица ПЛАСТОНИТ се състои от течни изолационни материали, позволяващи комплексна хидроизолация 
на плоски покриви. Проникващият материал за ремонт на покриви е продуктът ПРИМЕР, върху който се обикновено 
нанася КОМПОЗИТ или специални слоеве ГОЛД или  СИЛВЪР. За китосване на проблемните детайли и за уплътнение 
на покрива се използва китът МАСТИК. 

Проникващ грунд с висока адхезия към всички видове основи. В случай на авария 
веднага възпрепятства течовете, идеален за бързи локални поправки.  
Същевременно е много еластичен и може да се употребява при температури 
от -10 до 50 °C , взаимосвързващ със следващия възстановяващ слой.

Този хидроизолационен маматериал е  идеална за нанасяне върху грунд. 
Притежава извънредни самонивелиращи свойства, изключително еластичен,  
запазва цвета и с удължен експлоатационен период (20 и повече години). 
Надеждно защитава покрива от атмосферните влияния. 

Главен хидроизолационен слой с високи самонивелиращи свойства 
на хидроизолацията. След нанасянето, масата е устойчива на химични 
и атмосферни влияния, не се напуква, не корозира и не се втвърдява. 
Експлоатационният му период е 20 и повече години.

Светлоотразяващ защитен хидроизолационен материал, която значително
удължава експлоатационния период на покрива и понижава нагряването му. 
Нанасяйки светлоотразяващия слой СИЛВЪР, в интериора може да се постигне 
температура от 3 до 5 ˚C. Благодарене на високата адхезия, еластичност 
и разширяване, функционира и при лоши метеорологични условия. Лесно 
се прилага при ниски температури.  

СИСТЕМИ ЗА ПОКРВИНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

Системите ПЛАСТОНИТ представляват комплексно решение за ремонт и възстановяване на плоски покриви. 
Чрез взаимната комбинация на отделните продукти в технологично проверените системи се постига максимален 
ефект за решение на конкретния случай. Може да се избира от системите за ремонт, възстановяване или защита 
на покривите от атмосферни влияния. 

Комбинирана хидроизолационна система 
за нови и почти нови покриви. 
горен слой: ПЛАСТОНИТ СИЛВЪР 
грунд: ПЛАСТОНИТ ПРИМЕР
Подходяща за основи: покривни асфалтови покрития
Употреба: предимно за нови или почти нови 
модифицирани ленти

 

Система за покритие за лекуване на корозия и 
дълготрайна защита на ламаринени покриви.  
горен слой: ПЛАСТОНИТ СИЛВЪР
грунд: ЕЛАСТКОМ ХС
Подходяща за основи: поцинк., алуминий, мед и ламарина 
Употреба: подходяща за защита на всички видове ламаринени 
покриви 

 

Система за третиране на покриви с износена 
и нефункционална хидроизолация.
защитен слой: ПОСИП
лепилен слой: ПЛАСТОНИТ ПРИМЕР 
междинно покритие: ПЛАСТОНИТ ГОЛД 
товароносима тъкан: текстил
грунд: ПЛАСТОНИТ ПРИМЕР
Подходяща за основи: плоски покриви със стари 
нефункционални асфалтови ленти 
Употреба: подходяща за доста дефектни покриви, 
напукани, с образуване на мехури 

 

Ламинирано системно хидроизолационно фолио за 
саниране на дефектни плоски асфалтови покриви. 
горен слой: ПЛАСТОНИТ СИЛВЪР
междинен слой: ПЛАСТОНИТ ГОЛД
товароносима тъкан: текстил 
грунд: ПЛАСТОНИТ ПРИМЕР
Подходяща за основи: мукавени покривни покрития
Употреба: подходящо за доста дефектни покриви, напукани, 
с образуване на мехури
 

Универсална хидроизолационна система за ремонт на покриви в аварийно състояние – идеална за бързо премахване на течове. 
Системата е подходяща за покриви с асфалтова основа. 

PLASTONIT REFLEX STEEL
SYSTEMPLASTONIT REFLEX

SYSTEM

PRIMERPLASTONIT COMPOSITEPLASTONIT

Хидроизолационен кит подходящ за всички видове покривни покрития 
с висока адхезия и трайна еластичност. Китът е устойчив на UV лъчи, 
студ и високи температури.

MASTICPLASTONIT

 
 

ПЛАСТОНИТ може да се употребява без никакви проблеми 

 



РЕФЕРЕНЦИИ

ЛАМАРИНЕНИ ОСНОВИ АСФАЛТОВИ ОСНОВИ КИТОСВАНЕ НА 
ПОКРИВНИ ОБШИВКИ

За регенериране на корозирали ламаринени 
покривни основи  ПЛАСТОНИТ предлага 
прогресивна технологична система за защита 
на метални повърхности ПЛАСТОНИТ РЕФЛЕКС 
СТИЛ. Грундът възпрепятства образуването 
на корозия и спира по-нататъшното й развитие 
на ниво на молекулярна решетка. 
Функционалността на системата се повишава 
с нанасяне на финален слой ПЛАСТОНИТ
СИЛВЪР.  

Технологията ПЛАСТОНИТ предлага уникално 
решение за регенериране на повредени плоски 
асфалтови покриви, което се извършва 
нанасяйки върху цялата площ непрекъснат 
ламиниран хидроизолационен слой.  
ХИДРОШИЛД образува нов дълготраен 
хидроизолационен безшевен слой. 
Благодарение на специалния светлоотразяващ 
слой тази система служи и като защита от 
нагряване на покрива от слънчевите лъчи, 
постигайки по този начин продължителен 
експлоатационен период.  

При китосване на фуги, детайли около 
преходите, малки пукнатини в покривните
покрития, при локални поправки на стари
асфалтови ленти, мукави, бетони и ламарини
се използват извънредните свойства на кита
ПЛАСТОНИТ МАСТИК. Касае се за течен 
хидроизолационен кит, служещ за поправка 
на дилатационни фуги и различни преходи 
на покривните покрития.   

ЗА КОМПАНИЯ ИЗОЛ-ПЛАСТИК

НАШИ КЛИЕНТИ

Фирмата ИЗОЛ-ПЛАСТИК ООД се занимава с развитие и производство на технология на системи 
за защитни покрития и специални хидроизолационни маси на базата на  суровини ДМТ. Нашите 
продукти притежават уникални функционални свойства, които са доказани от дългогодишния 
(повече от 60 години) опит и от редица изпитвания и сертификати. Първоначалната технология 
на хидроизолацията, която в момента е представена от продуктовата поредица ПЛАСТОНИТ, 
ние разработихме с нови видове материали, чиито резултат е производството на системи за 
защитни покрития за защита на всички стоманени конструкции, представена от марката ЕЛАСТКОМ.    

КОНТАКТИ

(IZOL-PLASTIK s.r.o.)
Гайдошова 16
615 00 Бърно
Чехия

Телефон:      +420 737 008 008
Факс:          +420 548 530 048
E-mail:         info@izolplastik.cz
Web:             www.izolplastik.cz

ВАШият ДОСАТВЧИК:

НАШИТЕ СЕРТИФИКАТИ

• 
• 
• 

Сертификат ISO 9001 система за управление на качеството
Сертификат ISO 14001 система за управление на околната среда
Политика ISM: Осигуряване качеството на околната среда
Сертификати за продуктите ИЗОЛ-ПЛАСТИК • 

Течните хидроизолационни материали ПЛАСТОНИТ сме приложили вече на повече от 2 милиона m² покриви. 
За нашите клиенти сме извършвали предимно ремонти на плоски покриви, където е възникнал проблем със 
съществуващите хидроизолационни слоеве. Ние се ориентираме към ремонти на покриви от асфалтови ленти, 
мукава, гума, ПВЦ фолиа и ламаринени покриви. Сред нашите най-големи клиенти, използвали специалната ни 
технология за хидроизолация на плоски покриви, са компании като „CTP::, „ORCO”, „AGROFERT HOLDING”, „BEGHELLI-EL-
PLAST”, „Технопласт Хропиние”, „Преровски машинни заводи”,  „GAUTE Corp.”, „Чешки корабостроителници Дечин” , 
в чужбина компаниите като „КОЛБЕ  Украйна” или „ЛОРАНС България”.  

СВЕТЛООТРАЗЯВАЩИ
ПОКРИТИЯ

Светлоотразяващите покрития служат за намаляване
нагряването на покривните конструкции и 
пространствата под тях, резултат от което е по-голяма
устойчивост на покрива и намаляване на разходите 
за климатизация на вътрешните пространства. 
Светлоотразяващите покрития се осъществяват 
с помощта на технологията ПЛАСТОНИТ СИЛВЪР, т.е. 
течно хидроизолационно фолио със сребърен цвят, 
което принадлежи сред най-дълготрайните течни 
хидроизолации на света. Служи като съвършена защита 
и светлоотразяващият слой на хидроизолационната 
система удължава експлоатационният период и 
потребителската стойност на третираните покриви. 

ИЗОЛ-ПЛАСТИК ООД 
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