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və hidroizolyasiyası



2

“KALMATRON” – konstuksiyaların təmiri və hidroizolyasiyası üçün olmaqla beton, dəmir-beton və 
digər kapillyar-məsaməli tikinti materiallarının su və aqressiv mühitin təsirinə qarşı etibarlı 
mühafizəsini təmin edir. “KALMATRON” sistemi materialları quru qarışıqlar şəklində istehsal edilir 
və portlandsement, təmizlənmiş kvars qumu, habelə kimyəvi aktiv mineral əlavələr kompleksindən 
ibarətdir. 

“KALMATRON” sistemi materiallarının strukturlarını 
şərti olaraq aşağıdakı qruplara bölmək olar:

Ümumi təsir prinsipi Tarixi arayış

Ümumi təsir prinsipi suyun iştirakı ilə kimyəvi fəal 
əlavlər kompleksinin ilə və həm Kalmatronun özündə, 
həm də mühafizə olunan beton konstruksiyadakı 
sementlə qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Belə qarşılıqlı təsir 
nəticəsində yaranan elektrolitik məhlul sementdəki 
məsamələr və kapillyarlarla osmotik proseslərin köməyi 
ilə, hətta su axınına qarşı beton konstruksiyanın 
dərinliyinə nüfuz edir. Və artıq betonun daxilində bu 
məhluldan iynəvari və plastin formalı yenitörəmələr 
əmələ gəlir ki, onlar da mövcud məsamə və boşluqları bir 
neçe yerə bölüb betonun strukturunu sıxlaşdırırlar. Bu 
zaman betonun strukturu buxar keçirməzliyini itirmir

“Kalmatron” mühafizə tərkibi XX əsrin 80- ci illərində 
RF-nın Xabarovsk Dəmiryol nəqliyyatı mühəndisləri 
institutunda Moskva İnşaat Fizikası institutunun 
mütəxəssislərinin iştirakı ilə hazırlanıb. Birnci təcrübə-
sənaye istehsalı 1992-ci ildə Xabarovsk şəhərində təşkil 
olunub. Bu gün “Kalmatron” materialları istehsalı üzrə 
müəssisələr RF-da (Novosibirsk, Sankt-Peterburqda) 
Belarus Respublikasında (Minsk ş.), Gürcüstan 
Respublikasında (Tbilisi) fəaliyyət göstərir.

KALMATRON” tərkiblərinin yüksək istismar xarakteristikaları

“KALMATRON” materiallarının müstəsna xüsusiyyətləri həm çoxillik və geniş tətbiq təcrübəsi, həm də çoxsaylı 
sınaq və tədqiqatlarla təsdiq olunub. Aşağıdakı nüfuzlu yerli və beynəlxalq təşkilat və elm müəssisələrinin rəylərində 
də bu öz əksini tapıb: Moskva dəmir-beton ETİ, Nəqliyyat tikintisi METİ, İttifaqyolETİ, Nijeqorodsk 
“Atomenerjilayihə” institutu FDUM, “Tomskistilikelektrolayihə” ASC, “Lenhidrolayihə” institutu, Peterburq DNU 
(OrqTexStroy), Tomskda Tikinti materialları ETİ, “Sibir EETM”, “Hidroxüsusilayihə” (Moskva ş.), Novosibirsk 
“Textiktəş”, “İrkutsk HiprodorETİ”, «EET Mühəndislik mərkəzi» ASC, “ORQRES” firması (Moskva ş.), Sidney, 
Budapeşt və Seul Universitetlərinin laboratoriyaları, Çin Elmlər Akademiyası Tikinti materialları İnstitutu, Litva 
Tikinti istehsalı Sertifikasiya Mərkəzi və s.

KALMATRON, KALMATRON-EKONOM, 
KOLMATEKS

Nüfuzedici 
hidroizolyasiyalar 

KALMATRON-ŞOVNIY, KALMASTOP, 
HİDROBETON CПГ-1, HİDROBETON CПГ-2, 

HİDROBETON CПГ-Ф1, HİDROBETON CПГ-Ф2,
HİDROBETON NALİVNOY-1, HİDROBETON NALİVNOY-2, 

KALMATRON-İNJEKT

Təmir tərkibləri

Hidroizolyasiya əlavələri 
KALMATRON-Д və KALMATRON-Д ПРО

KALMATRON-ELASTİK, KALMATRON-AKRİLAST

 Toppinq ULTRATOP-KVARS, ULTRALİT-QRUNT,   
ULTRAPLAT bentonit jqut, ULTRABAND

hidroizolyasiya şponkaları

Betonun ilkin mühafizəsi üçün 
materiallar

Elastik hidroizolyasiya 

Betonun gücləndirilməsi və 
qovuçmalarının hermetikləşdirilməsi  

üçün materiallar



“KALMATRON”  materiallarının xüsusiyyətləri
Ш Xarici mexaniki zədələnmələrə qarşı dayanıqlıq
Ш İstifadə sadəliyi
Ш Yüksək təmirəyararlılıq, defektli sahələrin təcili 

lokalizasiyası və aradan qaldırılması
Ш Yaş səthə çəkməyə imkanı verir ki, bu da tikinti meydançası 

şəraitində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ш “KALMATRON” mühafizə  örtüyü radionuklidlərin 

yayılmasını xeyli (5 dəfədən artıq) aşağı salır. A.A.Boçvar 
adına adına yüksək Texnoloji Qeyri-üzvi materiallar ETİ 
FDVUM-nin gəldiyi nəticəyə görə, bu da həmin qatqını 
radioaktiv maddələrlə əlaqəsi olan mühəndisi beton 
qurğularının mühafizəsi üçün material kimi tövsiyə etməyə 
imkan verir. 

Ш Neft məhsullarına dözümlülük – “KALMATRON” 
tərkiblərinin istifadəsi betonu maşın yağları, solyar və s. üçün 
keçilməz edir. 

Ш Müxtəlif növ aqressiv kimyəvi mühitlərə dayanıqlıq. 
3<pH<14 həddində korroziyaya dayanıqlıq. 

2-
Ш “KALMATRON” sistemi materialları Cl-, SO ,  CO  üçün 4 3

keçiriciliyi azaldır.
Ш “KALMATRON” sırası materialları sulfat, xlorid, azot və d. 

korroziya növlərindən etibarlı mühafizə edir.
Ш “KALMATRON” tərkiblərindən mühafizə örtüyü qaz 

kooroziyasına dözümlü olduğundan kanalizasiya 
kollektorlarının mühafizəsində də aktualdır.

Ш Konstruksiyanın bütün istismar müddətində hidroizolyasiya
Ш Kapillyar və mikroçatların çətin həll olunan kristallarla 

dolduraraq betonun dərinliyinə bütün cəbhə boyu nüfuz 
etməsi

Ш Beton və dəmir-beton konstruksiyaların sukeçirməzliyini 2-4 
pillə yüksəltməsi

Ш Kritik temperaturlara, habelə onların enib-qalxmalarına 
dayanıqlıq. F 300-dən az olmayan şaxtaya davamlılıq. 1

Ш Su təzyiqnin istiqamətindən asılı olmayaraq hidroizolyasiya 
konstruksiyanın həm daxili, həm də xarici səthinə yaxılır.

Ш Konstruksiyaların hər cür, hətta ən mürəkkəb konturlarını 
qovuşma və tikişlər olmadan tamamilə bərpa edir.

Ш Emal olunmuş beton özünümüalicə qabiliyyətinə malikdir, 
yəni, konstruksiyada əmələ gələn çatlar (çökmə, deformasiya 
və s. nəticəsində) bir şərtlə - həmin sahədə nəmlik olduqda 
“çəkilə” bilər. 

Ш Buxarkeçirməzliyi effektinin qorunması “Ələk” effekti: su 
molekulları əlaqə zonasında qalır və hava molekullarından 
fərqli olaraq betonun dərinliyinə keçmirlər. Bu cür təbii 
filtrasiya, bütövlükdə konsruksiyanın uzunömürlülüyünə 
təsir edir. 

Ш “KALMATRON” materialları toksik və yanan deyillər, 
partlayış təhlükəsi yoxdur. 

Ш Tərkiblər biosid xüsusiyyətlərə malikdir ki, bu da 
“KALMATRON”-nun içməli su rezervuarlarında istifadəsinə 
imkan verir. 

Ш KALMATRON” sisteminin tərkibləri armaturda korroziya 
yaratmır və betonun polad armaturuna qarşı passivləşdirmə 
təsirini zəiflətmir.

“KALMATRON” tərkiblərinin istifadə sahələri

“KALMATRON” ailəsi materialları istismar olunan və tikinti mərhələsində olan sənaye və mülki obyektlərin beton 
konstruksiyalarının hidroizolyasiyasının bərpası və quraşdırılması, möhkəmliyinin və şaxtayadavamlılığının 
yüksəldilməsi üçün istifadə edilir. 

T
ər

sa
nə

lə
r

B
ün

öv
rə

lə
r

Beto
n dam

bala
r 

T
un

el
lə

r

H
övuzlar

Neft məhsulları
anbarları

Rezervuarlar

Kanalizasiya kollektorları

Şaxtalar

Təmizləyici qurğular
Nasos stansiyaları

Heyvandarlıq kompleksləri

Beton doklar

Soyutma qurğuları

Körp
ü qurğ

ular
ı

Metropolitenlər

Hidrotexniki qurğular

B
əndlər

Tüstü boruları

Radioaktiv tullantıların
saxlanması üçün konteynerlər

Z
ir

zə
m

ilə
r

3



QOST 56703-2015, TU5716-008-54282519-2003
sement yapışdırıcı əsasında mühafizəedici hidroizolyasiya tərkibi

Beton və dəmir-beton konstruksiyaların, qurğuların və tutumların hidroizolyasiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
KALMATRONdan istifadə olunması betonu suyun və aqressiv mühitin təsirindən qorumağa imkan verir. 
KALMATRON tərkibi ilə işlənmiş betonda sukeçirməzlik, şaxtayadavamlılıq və möhkəmlik artır, beton, sulfat, xlorid, 
azot və d. aqressiya növlərinə davamlı olur. QOST 31384-2008 və SP 28.13330.2012-yə uyğun olaraq antikorroziya 
örtüyü şəklində istifadə edilir. KALMATRONla işləndikdən sonra beton buxarkeçirməzliyi effektini saxlayır.

KALMATRON tərkibin toksik komponentləri yoxdur və içməli su təchizatı obyektlərində istifadəsinə icazə verilir.
Nüfuzedici təsirə malik KALMATRON hidroizolyasiyası dərinləşdirilmiş mövcud parkinqlərin, bomba 

sığınacaqları və zirzəmilərin, habelə, rezervuar, hovuz və s. hidrotexniki qurğuların daxili hidroizolyasiyası üçün 
istifadə olunur. KALMATRON aqressiv qrunt suları və dəniz suyunun təsirinə məruz qalan təmizləyici qurğuların, 
sənaye rezervuarlarının, sexlərin və bünövrələrin konstruksiyalarının antikorroziya mühafizəsi məqsədilə istifadə 
edilir. Çəkilmiş hidroizilyasiya örtüyü çala boyunun əkstorpaqlaması və qurğuların bəndlərinin torpaqlanması vaxtı 
xüsusi mühafizə materialları tələb etmir.

KALMASTOP
TU 5745-010-54282519-2008

təzyiqli sızmaların likvidasiyası

Təyinatı. Bina və qurğuların beton və kərpic konstruksiyalarının daxili və xarici divarlarındakı sızmaların, çat və 
tikişlərin operativ şəkildə aradan qaldırılması (likvidasiyası) üçün nəzərdə tutulmuşdur. Daim su axan sızmaların 
likvidasiyasına imkan verir. Tərkibi yaxmazdan öncə defektli sahəni sağlam betona qədər təmizləmək, çatı eninə və 
dərinliyə 15-20 mm açmaq lazımdır. 

KALMATRON tərkibinin texniki göstəriciləri

Boz rəngli toz

1-2

0,63

Xarici görünüşü

Çəkilən qatın qalınlğı, mm

Doldurucunun fraksiyası, mm, 
ən çoxu

1

3

2

4
Betonun sukeçirməzliyinin artırılması, 
pillə, ən azı 5

mümkündürİçməli su rezervuarları üçün istifadəsi7

3-dən 14-əİstifadə olunan mühitin turşuluğu, pH8

davamlıSulfatadavamlılıq9

50
Betonun şaxtaya davamlılıq üzrə 
markasının artırılması, tsikl, ən azı6

1,4-1,6
Qatın qalınlığı 1 mm olduqda, sərfiyyat, 

2kq/m14

davamlıBetonun neft məhsullarına davamlılığı10

+5İstifadə temperaturu, °C, ən aşağı11

25 və 5 kq-lıq kağız 
kisələr

Qablaşdırma, kq 15

15
180

Bərkimə vaxtı, dəq: 
– başlanğıc, ən tezi
– son, ən geci

4

– Genişağızlı şpatel,
   maklovitsa fırçaşı
– Suvaq üçün 
   püskürdücü 
   tapança

Tətbiq üsulu:
– əllə

– mexaniki13

1 kq qarışığa suyun miqdarı 
(25 kq-lıq 1 kisəyə)

250 ml (6.3L)
400 ml (10L)

– əllə vurulduqda
– mexaniki üsulla vurulduqda

12

№ Göstəricinin adı Mənası

4

KALMATRON



KALMASTOP tərkibinin texniki göstəriciləri

№ Göstəricinin adı Mənası

KALMASTOP quru qarışığı, təmiz su ilə kiçik tutumlu qablarda qarışdırılır. Iş üçün  adətən 1 kq quru qarışığı 
götürülür. 1 kq KALMASTOP quru qarışığına suyun sərfiyyatı 190-200 ml təşkil edir. Quru qarışıq suya boşaldılır. 
Qarışdırma rezin əlcəklərdə əllə 40-50 san. ərzində (nəm torpaq qatılığı) aparılır, bundan sonra kürəcik şəklində 
formalaşdırılan qarışıq güc tətbiq etməklə çata doldurulur, sıxılır və 2 dəq. ərzində saxlanılır. Əgər su axını güclüdürsə, 
5-6 dəqiqədən az olmayaraq saxlamalı. Axmanın qarşısı alındıqdan təxminən 1 saat sonra səthi KALMATRON və 
KALMATRON-EKONOM nüfuzedici təsirli tərkiblərlə əlavə izolyasiya etmək lazımdır. Şaquli axmaları yuxarıdan 
aşağı bağlamalı.

5

KALMATRON-EKONOM

KALMATRON-EKONOM tərkibinin texniki göstəriciləri

Səpələnən
boz rəngli toz

Xarici görünüşü1

W8

F 2001

25

1,0

Sukeçirməzlik, marka, ən azı

Şaxtayadavamlılıq, marka, ən azı

Sıxılmaya davamlılıq, MPa, ən azı

Beton səthinə adqeziya, MPa, ən azı

5-20Çəkilmiş qatın qalınlığı, mm3

4

5

6

7

0,63
Doldurucunun fraksiyası, mm, 
ən çoxu2

mümkündürİçməli su rezervuarlarında istifadəsi8

şpatel, malaTətbiq üsulu 10

+5

25 kq-lıq kağız kisələr

İstifadə temperaturu, °C, ən azı

Qablaşdırma, kq 
12

13

180 ml (4,5L)
1 kq qarışığa suyun miqdarı 
(25kl-lıq 1 kisəyə)9

1,7
Qatın qalınlığı 1 mm olduqda sərfiyyat, 
kq/m211

№ Göstəricinin adı Mənası

TU 5745-002-54282519-2001
qoruyucu suvaq hidroizolyasiya tərkibi

Təyinatı. Beton və kərpic səthlər üzrə suvaq örtüyünün mühafizə hidroizolyasiyasının quraçdırılması soyuq 
tikişlərin, çatların, birləşmələrin, qovşaqların və s. doldurulması, onların sukeçirməzliyi, möhkəmliyi və 
şaxtayadavamlılğının təmin edilməsi. Material beton, kərpic, təbii daşlara qarşı yüksək adqeziyaya malikdir.

KALMATRON-EKONOM məhlul qarışığı hazırlanmış səthə əllə enli şpatellə qalınlığı 5-20 mm olmaqla yaxılır.

Səpələnən boz 
rəngli toz

Xarici görünüşü1

0,63
Doldurucunun fraksiyası, mm, 
ən çoxu2

3
Sərfiyyat, kq/dm

Qablaşdırma, kq

1,5 (1 sızmaya 
0,3 – 0,8 kq)
3 kq-lıq 
plastik vedrələr

8

9

2

180-200

+5

Beton səthə adqeziyası, MPa, ən azı

1 kq quru qarışığa suyun miqdarı, ml 

İstifadə temperaturu, °C, ən azı

5

6

7

0,3
2

Bərkimə vaxtı, dəq: 
– başlanğıc, ən tezi
– son, ən geci

3

10
35

Ən azı 1 saatdan sonra möhkəmlik, MPa
1 saat
28 sutka

4



KALMATRON-D və KALMATRON-D PRO

QOST 24211-2008, TU 5716-009-54282519-2011-ə əsasən
betona hidroizolyasiya əlavələri, QOST 31384-2008 və SP 28.13330.2012-yə əsasən aqressiyadan ilkin mühafizə

Təyinatı. Monolit beton və dəmir-beton konstruksiyalarda betonlama mərhələsində sukeçirməzliyinin təmin 
edilməsi. KALMATRON-D və KALMATRON-D PRO əlavələrindən istifadə olunması ilk növbədə sukeçirməzlik və 
aqressiv mühitə davamlılıq üzrə yüksək istismar xüsusiyyətlərinə malik beton alınmasına imkan verir ki, bu da sement 
daşının qaz, sulu-duzlu və bioloji korroziyadan dağılmasına mane olur. Əlavələrin tətbiqi betonu maşın yağları və 
solyarka üçün keçilməz edir. Betonun korroziyaya davamlılığı əlavələrin sayəsində adi betondakından 1,5 dəfə yuxarı 
olur. KALMATRON-D və KALMATRON-D PRO beton əlavələri sulfatadavamlı sementi əvəz etməyə imkan verir, 
armaturda korroziya yaratmır və betonun polad armatura nisbətdə passivləşdirmə effektini azaltmır, toksik, yanğın və 
partalayış təhlükəli deyil. Təsərrüfat-içməli su təchizatı sisteminin içməli su rezervuarlarında istifadəsinə icazə verilir.

KALMATRON-D əlavəsi beton qarışığına həm beton qovşağında, həm də bilavasitə tikinti meydançasında 
qarışdırıla bilər. KALMATRON-D əlavəsinin sərfiyyatı betonun markası və yapışdırıcının sərfiyyatından asılı 
olmayaraq 10 kq/m3 təşkil edir. KALMATRON-D beton tökülməzdən öncə beton səthin qruntlanması, beton 
konstruksiyaların səpmə metodu ilə hidroizolyasiyasında istifadə edilə bilər. 

KALMATRON-D PRO əlavəsi ancaq betonqarışdırma qovşağında işlədilir. Əlavələr səpələnən beton 
komponentləri transportyorun lentinə və ya yükləmə bunkerinə yüklənərkən dozalaşdırma mərhələsində qatılır. 

3
KALMATRON-D PRO əlavəsinin sərfiyyatı betonun markası və yapışdırıcının sərfiyyatından asılı olmayaraq 5 kq/m -
dir.

Bu əlavələrdən superplastifikatorlarla və digər funksional əlavələrlə modifikasiya olunmuş betonlarda işlədilməsi 
mümkündür.

Beton qarışığının döşənməsi prosesinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Beton daxilində məsamələrin yaranmasının 
qarşısını almaq məqsədilə beton qarışığı yaxşı vibrasiya olunmalıdır. Betonlamanın deformasiya və işçi tikişlərinin 
hidroiziolyasiyası üçün ULTRABAND hidroşponkası və ULTRAPLAT bentonit jqutu istifadə edilir.

KALMATRON-D və KALMATRON-D PRO tərkiblərinin texniki göstəriciləri

№ Göstəricinin adı Mənası
Səpələnən toz

1300±50

Xarici görünüşü
3

Tökülmə sıxlığı, kq/m  
1

2

Icazə verilir

60-dan 130-a qədər

İçməli su rezervuarları üçün istifadəsi

İstismar temperaturu, °C
8

9

2-4
Betonun sukeçirməzlik üzrə markasının 
yüksəldilməsi, pillə, ən azı3

3-dən 14-ə dək

0,5

Qatqılı betonun tətbiq mühitinin 
turşuluğu, pH
Suda həll olunan xloridlərin miqdarı, 
%-lə, ən azı

6

7

0,92
Qatqılı, adi portlandsement əsaslı 
betonun sulfatadavamlılıq əmsalı, 
ən azı 

5

10 kq-lıq 
kağız kisələr

5 kq-lıq 
kağız kisələr

Qablaşdırma, kq
– KALMATRON-D 

– KALMATRON-D PRO11

50
100

– KALMATRON-D 
– KALMATRON-D PRO

4

Şaxtayadavamlılıq üzrə beton 
markasının yüksəldilməsi, tsikl, ən azı,

10
5 

3
1 m  beton üçün sərfiyyat, kq

– KALMATRON-D 
– KALMATRON-D PRO

10

6



HİDROBETON СРГ-Ф1 və СРГ-Ф2

QOST P 56378-2015, TU 5754-009-54282519-2008
polipropilen fibralı sement əsaslı təmir hidroizolyasiya təmir tərkibi

Təyinatı. Üfüqi və şaquli beton və dəmir-beton səthlərin, habelə, yüksək istismar möhkəmliyi tələb olunan kərpic 
və but hörgüsünün hidroizolyasiyası və təmiri üçün. Tərkib dinamik, statik, zərbə yüklərinə yaxşı dözür və əsasa qarşı 
yüksək adqeziyaya malikdir.

HIDROBETON СРГ-Ф1 tərkibi iri doldurucu (5 mm-ədək fraksiya) ilə hazırlanmışdır; 20-50 mm-lik defektlərin 
təmirində istifadə olunur. Qalınlığı 50 mm-dən çox olan defektlərin təmiri zərurəti yarandıqda armatur toru üzərindən 
yaxılması tələb olunur. Qəlib tətbiq olunan qurğuların konstruktiv təmirində istifadə edilə bilər. Tikişlərin, monolit və 
yığma beton konstruksiyalara qovuşma yerlərinin hidroizolyasiyasında, hidroizolyasiya düzləndirici qatlarının 
quraşdırılmasında, təmirdə, rekonstruksiya və yeni tikintilərdə tətbiq olunur.

HIDROBETON СРГ-Ф2 xırda doldurucudan (0,63 mm-ə qədər fraksiya) hazırlanır; 2-dən 40 mm-ə qədər 
defektlərin təmirində istifadə olunur. Səth üzərinə şpatellə və ya quru torkret üsulu ilə yaxılır.

   HİDROBETON СРГ-Ф1 və СРГ-Ф2 tərkiblərinin texniki göstəriciləri

Boz rəngli səpələnən
toz

Xarici görünüşü1

№ Göstəricinin adı Mənası

W14

2,0

F 3001

Sukeçirməzlik, markası, ən azı

Beton səthə adqeziya, MPa, ən azı 

Şaxtayadavamlılıq, marka, ən azı

4

5

6

İcazə verilirİçməli su rezervuarları üçün tətbiqi8

50

4,5

28 sutkadan sonra sıxılmada 
möhkəmliyi, MPa, ən azı 
28 sutkadan sonra əyilmədə möhkəmliyi,
MPa, ən azı 

7

8

Kompensasiya 
olunub

Çökmə (nəmlik itkisindən sonra kiçilmə,
daralma)7

5,0
0,63

20-50
2-40

Doldurucunun fraksiyası, mm, ən çoxu

Çəkilən qatın qalınlığı, mm

HİDROBETON СРГ-Ф1
HİDROBETON СРГ-Ф2

HİDROBETON СРГ-Ф1
HİDROBETON СРГ-Ф2

2

3

– şpatel, mala, 

– quru torkret

– HİDROBETON СРГ-Ф2
– əllə

– mexaniki

12

1 kq qarışıq üçün suyun miqdarı 
(25 kq-lıq bir kisə üçün) 
Çəkilmə üsulu:

160 ml (4,0L)

– şpatel, mala, 
   mala

– HİDROBETON СРГ-Ф1

9

+5Tətbiqetmə temperaturu, °C, ən azı14

Qablaşdırma, kq 
25 kq-lıq 
kağız kisələr15

1,9
1,7

– HİDROBETON СРГ-Ф1
– HİDROBETON СРГ-Ф2

13

Qalınlığı 1 mm olan qat üçün sərfiyyat, 
kq/m2 

7



HİDROBETON NALİVNOY-1 və HİDROBETON NALİVNOY-2
QOST P 56378-2015, TU 5745-016-54282519-2015-ə əsasən

süzmə tipli yüksək möhkəmlikli tezbərkiyən hidroizolyasiya təmir tərkibləri

Təyinatı. Üfüqi və şaquli beton və dəmir-beton səthlərin hidroizolyasiyası və konstruktiv təmiri üçün. Tərkiblər 
dinamik, zərbə, statik yüklərə yaxşı dözür və əsasa qarşı yüksək adqeziyaya malikdir. Materiallar qəlibə boşaldıqmaqla 
vurulur, avadanlıqların və metal konstruksiyaların dayaqlarının yüksək dəqiqlikli sementasiyasında, yığma dəmir-
beton konstruksiyaların betonlanmasında, ankerlərin quraşdırılması və armaturların bərkidilməsində istifadə edilir. 
Materiallar böyük həcmli dağıntıların bərpasında və dəmir-beton konstruksiyaların gücləndirilməsində istifadə üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Yaxşı axıcılığa malik olduğundan sıxarmaturlu konstruksiyalarda və keçilməz sahələrdə 
istifadəyə çox yaxşı yarayır. Bu zaman HİDROBETON NALİVNOY-1 və HİDROBETON NALİVNOY-2 öz-özünə 
sıxlaşır və iş zamanı vibrasiya tələb etmir, uzunömürlüdür, yüksək istismar xüsusiyyətlərinə malikdir.

HİDROBETON NALİVNOY-1 iri, 10 mm-lik fraksiyalı doldurucuya malikdir; 40-200 mm-lik defektlərin 
təmirində işlədilir;

HİDROBETON NALİVNOY-2 iri, 2,5 mm-lik fraksiyalı doldurucuya malikdir; 10-60 mm-lik defektlərin 
təmirində işlədilir.

 HİDROBETON NALİVNOY-1 (-2) tərkiblərinin texniki göstəriciləri

№ Göstəricinin adı Mənası

6,0Həcmi suhopması, %, ən çoxu6

Pk4

40

Yayılma halqası üzrə hərəkətlilik, 
Pk, ən azı
Qarışıq məhlulunun istifadə müddəti, 
dəq, ən azı 

4

5

Quru qarışıq
– xırda dənəli 
   qırmadaşla
– qumla

Xarici görünüşü
– HİDROBETON NALİVNOY-1

– HİDROBETON NALİVNOY-2

1

10
2,5

40-200
10-60

Doldurucunun fraksiyası, mm, ən çoxu

Çəkilən qatın qalınlığı, mm

– HİDROBETON NALİVNOY-1
– HİDROBETON NALİVNOY-2

– HİDROBETON NALİVNOY-1
– HİDROBETON NALİVNOY-2

2

3

25
50,0
60,0

20,0
45

Sıxılmada möhkəmlik, MPa, ən azı,
– HİDROBETON NALİVNOY-1

– HİDROBETON NALİVNOY -2

1 sutka
7 sutka
28 sutka

1 sutka
28 sutka

8

5
10,0

Əyilmədə möhkəmlik, MPa, ən azı,
1 sutkadan sonra
7 sutkadan sonra

7

2,5Əsasa ilişmə möhkəmliyi, MPa, ən azı9

Qəlibə boşaltma

+5

25 kq-lıq kağız kisələr

Tətbiq üsulu

Tətbiqetmə temperaturu, °C, ən azı

Qablaşdırma, kq

13

14

15

Kompensasiya 
olunub

W16

Çökmə (nəmlik itkisindən sonra kiçilmə,
daralma)
7 sutkadan sonra sukeçirməzlik, marka, 
ən azı

10

11

1 kq qarışıq üçün suyun miqdarı 
(25 kq-lıq bir kisə üçün) 

– HİDROBETON NALİVNOY-1
– HİDROBETON NALİVNOY-2

160 ml (4,0 l)
175 ml (4,4 l)

12

8



KALMATRON-ELASTİK

TU 5775-012-54282519-2012
ikikomponentli elastik hidroizolyasiya tərkibi

Təyinatı. Deformasiyaya məruz qalmış konstruksiyaların yüksəkelastiki hidroizolyasiyası və mühafizəsi üçün. 
Kərpic hörgüsü, beton, düzləndirici qat, nəmədavamlı gips-karton, ağac-yonqar, suyadavamlı faner, yarıqlı 
daraqşəkilli tavalardan ibarət konstruksiyaların, suvaqlı səthlərin hidroizolyasiyası üçün istifadə olunur. Bünövrə, 
rezervuar, hovuz və sanitar qovşaqıarın hidroizolyasiyasında işlədilir. 

KALMATRON-ELASTİK tərkibi yüksək elastikliyə, zərbəyə davamlı, beton və metallarla adqeziyaya malikdir, 
armaturlanmadan 0,8 mm-ə, armaturlanaraq 2 mm-ə qədər çatları bağlaya bilər. KALMATRON-ELASTİK ətraf 
mühitin aqressiv təsirinə davamlıdır, bütün iqlim zonalarında işlədilir, QOST 31384-2008 və SP 28.13330.2012-yə 
əsasən antikorroziya mühafizəsini yerinə yetirir, CO , SO , xloridləri və sulfatları buraxmır, uzun müddət suda qaldıqda 2 2

elastikliyini saxlayır. Tərkibdə toksik komponentlər yoxdur. Təsərrüfat-içməli su təchizatı sistemində içməli su 
rezervuarlarında istifadəsinə icazə verilir.   

KALMATRON-ELASTİK tərkibinin texniki göstəriciləri

№ Göstəricinin adı Mənası

2,0

65

Qırılmada möhkəmlik, MПa, ən azı

Qırılmada nisbi uzanma, %, ən azı
4

5

0,6Çatadavamlılıq, mm, ən azı9
yüksəkUltrabənövşəyi şualara davamlılıq10
mümkündür

enli şpatel fırça

Içməli su rezervuarları üçün tətbiqi

Tətbiq üsulu
11

12

+5Tətbiqetmə temperaturu, °C, ən azı14

60

2

Məhlulun yaşarılıq qabiliyyəti, dəq, 
ən azı
Bir keçiddən sonra çəkilən qatın 
qalınlığı, mm, ən çoxu

2

3

W16
7 sutkadan sonra sukeçirməzlik, 
markası, ən azı6

F 50k3

Kontakt zonasının şaxtayadavamlılığı, 
ən azı8

1,3
Qatın qalınlığı 1 mm olduqda sərfiyyat, 
kq/m213

– səpələnən toz 
– ağ süd rəngli 
   qatı maye

Xarici görünüşü
– A KOMPONENTİ
– B KOMPONENTİ1

20-50
2-40

İlişmədə möhkəmliyi
– betonla, MPa, ən azı
– metalla, MPa, ən azı

7

Qablaşdırma, kq:
– 25 kq-lıq kağız 
   kisələr
– 9 kq-lıq kanistrlər

– A KOMPONENTİ

– B KOMPONENTİ

10

9



KALMATRON-AKRİLAST tərkibinin texniki göstəriciləri

№ Göstəricinin adı Mənası

1,0

20

W14

Qırılmada möhkəmlik, MPa, ən azı

Qırılmada nisbi uzanma, %, ən azı

Sukeçirməzlik, markası, ən azı

4

5

6

0,6

yüksək

mümkündür

Çatadavamlılıq, ən azı

Ultrabənövşəyi şualara davamlılıq

İçməli su rezervuarları üçün tətbiqi

9

10

11

enli şpatel, fırçaTətbiq üsulu13

60

2

Məhlulun yaşarılıq qabiliyyəti, dəq, 
ən azı
Bir keçiddə yaxılan materialların 
qalınlığı, mm, ən çoxu

2

3

1,0

F 50k3

Betonla ilişmənin möhkəmliyi, MPa, 
ən azı
Kontakt zonasının şaxtayadavamlılığı, 
ən azı

7

8

+5Tətbiqetmə temperaturu, °C, ən azı16

1,5

2 mm (2 keçiddə)

Qatın qalınlığı 1 mm olduqda sərfiyyatı, 
kq/m2
Hidroizolyasiya qatının tövsiyə olunan 
qalınlığı

14

15

Qablaşdırma, kq:
25 kq-lıq kağız 
kisələr17

160 ml (4,0 l)
1 kq quru qarışığa suyun sərfiyyat 
(25 kq-lıq 1 kisəyə)12

Xarici görünüşü
boz rəngli  
səpələnən toz 1

KALMATRON-AKRİLAST
TU 5775-017-54282519-2016

birkomponentli elastik hidroizolyasiya

Təyinatı. Deformasiyaya məruz qalmış konstruksiyaların yüksəkelastikli hidroizolyasiyası və mühafizəsi üçün. 
Kərpic hörgüsü, beton, düzləndirici qat, nəmədavamlı gips-karton, ağac-yonqar, suyadavamlı faner, yarıqlı 
daraqşəkilli tavalardan ibarət konstruksiyaların, suvaqlı səthlərin hidroizolyasiyası üçün istifadə olunur. Təsərrüfat-
içməli su təchizatı sistemində içməli su rezervuarlarında istifadəsinə icazə verilir. 

KALMATRON-AKRİLAST məhlul qarışığı enli şpatel və ya sərt tüklü fırça ilə hazırlanmış səthə 2 dəfəyə yaxılır. 
Qatın optimal qalınlığı 2 mm-dir. 

ULTRALİT-QRUNT
TU 5775-813-54282519-2014

Birkomponentli laylararası adgeziv

Təyinatı: Betonun laylarla tökülməsi zamanı beton səthlərin ilişmə möhkəmliyini artırmaq üçün, habelə tərkibində 
qələvi duzlar, suvaq və yapışqan olmayan elastik hidroizolyasiya, düzləndirici qatlar, süzmə döşəmələr, təmir tərkibləri 
kimi quru inşaat qarıbığından öncə qruntovka şəkildə yaxılır. Ultralit-Qrunt adgezivi beton əsasən hopdurma 
qabiliyyətini azaldır, onu möhkəmlədir və stabilləşdirir. Quruduqdan sonra Ultralit-Qrunt rəngsiz, elastik plyonka 
əmələ gətirir ki, bu da armaturu korroziyadan müdafiə edir və buxarkeçirmə qabiliyyətini qoruyur, material sərfini xeyli 
azaldır. Daxili və xarici işlərdə istifadə oluna bilər. Nüfuzedici təsirli hidroizolyasiya üçün nəzərdə tutulmayıb.

Materialın yaxılması: Ultralit-Qrunt tərkibi beton, kərpic, daş səthlərinə fırça və ya  quru inşaat qarışıqlarından öncə 
2qruntovka örtüyü kimi valiklə 2 dəfə keçməklə yaxılır, sərfiyyatı 200-300 ml/m .

10



ULTRALİT-QRUNT tərkibinin texniki göstəriciləri

№ Göstəricinin adı Mənası

0 °C
Plyonka yaranmanın minimal 
temperaturu4

Ağ süd rəngli mayeXarici görünüşü1
8,0

6,5-7,5

Quru maddənin miqdarı

pH
2

3

120

10 kq-lıq kanistr

Plyonka yaranma vaxtı, dəqiq

Qablaşdırma, kq
5

6

KALMATRON ŞOVNIY
TU 5745-011-54282519-2012 

Çökməyən tikiş tərkibi

Təyinatı: Qivuşmaların, soyuq tikişlərin, kəsişmələrin, kommunikasiya girişlərinin, konstruksiyaların səthini 
hidroizolyasiya işlərinin yerinə yetirilməsinə hazırlayarkən betonlamada işçi tikişlərin təmiri və hidroizolyasiyası 
üçün tərkib çox yüksək möhkəmliyə, çatadavamlığa və səth ilə adgeziyaya malikdir.

KALMATRON-TİKİŞ tərkibinin texniki göstəriciləri

№ Göstəricinin adı Mənası

0,63Doldurucunun fraksiyası,mm ən çoxu2

40

4,0

1,0

F 2001

W14

Sıxılmada möhkəmlik, MPa, ən azı

Əyilmədə möhkəmlik, MPa, ən azı

Beton səthə adgeziya, MPa,ən azı

Şaxtayadavamlılıq, markası, ən azı

Sukeçirməzlik markası, ən azı

5

6

7

8

9

icazə verilirİçməli su rezervuarlarında tətbiqi11

mala

0,7

+5

Çəkilmə üsulu

20x20 mm en kəsikli yarıq üçün, sərfi kq

İşlətmə,temperaturu,ən azı

13

14

15

Çəkilən qatın qalınlığı
ştroba en kəsiyi
20x20 mm3

Çökmə
kompensasiya 
olunub10

12

30
Məhlul qarışığının yaşarılığı, dəqiq,
ən azı

160 ml (4,0L)
1 kq qarışıq üçün suyun miqdarı 
(25 kq-lıq 1 kisə üçün)

4

Qablaşdırma, kq:
25 kq-lıq kağız 
kisələr16

Xarici görünüşü
boz rəngli  
səpələnən toz 1

11



ULTRATOP-KVARS tərkibinin texniki göstəriciləri

№ Göstəricinin adı Mənası

ULTRATOP-KVARS

KALMATRON-İNJEKT 

TU 5745-014-542825192015
Sənayedə beton döşəmələrin möhkəmləndirilməsi üçün toppinq

TU 236410-018-54282519-2017 
İnyeksiyalı hidroizolyasiya tərkibi

Təyinatı: Yüksək yeyilmə və zərbə yüklərinə məruz qalan sənaye döşəmələrinin quraşdırılması üçün. Yeni 
tökülmüş betona səpmə metodu ilə qatıldıqdan sonra səthə yüksək istismar xarakteristikaları verilməsi məqsədilə 1 
xüsusi sürtmə maşınları ilə 2 mərhələdə sürtülür. Beton döşəmələrin səthi daha möhkəm, sıx və zərbəyədavamlı olur. 
Beton döşəmələr “Ultratop Kvars” tərkibi ilə sürtüldükdən sonra avtonəqliyyat təkərləri və piyadaların təsirindən 
yeyilməyə üzün müddət davam gətirə bilir. Daxili və xarici tamamlama işlərində istifadə olunur.

Təyinatı: İnyeksiya metodu ilə daş, kərpic konstruksiyaların ayırıcı hidroizolyasiyası, məsamə və çatların 
doldurulması üçün işlədilir. Bu tərkib bütün çat və boşluqların doldurulmasını, inşaat konstruksiyalarının 
gücləndirilməsini, hidroizolyasiya xarakteristikalarının bərpasını təmin edir, kapillyar havaçəkməni aradan qaldırır,  
korroziyaya,  şaxtaya, yeyilməyə davamlılığı və uzunömürlülüyü təmin edir.

İnyeksiya məhlulunun vurlması məqsədilə sement məhlulunun inyeksiyası üçün işlədilən xüsusi avadanlıqdan 
istifadə zəruridir.

Xidmət: İşlənmiş səthləri 3 sutka ərzində nəm halda saxlamaq (periodik olaraq su ilə suvarma) lazımdır.Mexaniki 
zədələnmələrdən, birbaşa günəş şüalarından, atmosfer çöküntülərindən qorumaq lazımdır.

1400±50Orta səpələnmə sıxlığı, kq/m32

60

10

0,4

F 3001

Sıxılmada möhkəmliyi, MPa ,ən azı

Əyilmədə möhkəmlik, MPa, ən azı
2

Sürtülüb yeyilmə q/sm , ən azı

Şaxtayadavamlılıq markası, ən azı

4

5

6

7

+5İstifadə temperaturu °C ,ən azı 9

2,5
Doldurucu dənəsinin maksimal ölçüsü, 
mm, ən azı3

Xarici görünüşü
boz rəngli  
səpələnən toz 1

3-5
5-8

Sərfiyyat, kq/m2
– orta yüklə
– böyük yüklə

8

Qablaşdırma, kq:
25 kq-lıq kağız 
kisələr10

12



KALMATRON-İNJEKT tərkibinin texniki göstəriciləri

№ Göstəricinin adı Mənası

15

50

3 sutkadan sonra sıxılmada möhkəmlik, 
MPa, ən azı
28 sutkadan sonra möhkəmlilik, 
MPa, ən azı

6

7

1:1
Suyun miqdarı 
(quru, qarışıq, su nisbəti)14

0,08Doldurucunun fraksiyası, mm, ən çoxu2

W12

F 2001

Sukeçirməzlik, markası, ən azı

Şaxtayadavamlılıq, markası, ən azı
4

5

1,0

mümkündür

3-dən 14-ə qədər

davamlı

davamlı

+5

Beton səthə adgeziya, MPa, ən azı

İçməli su rezervuarları üçün istifadəsi

Tətbiq sahəsinin turşuluğu pH

Sulfatadavamlılıq

Neft məhsullarına betonun davamlılığı

İstifadə temperaturu °C, ən azı

8

9

10

11

12

13

0,3-0,81 şpur üçün sərfiyyat, kq15

Xarici görünüşü
boz rəngli  
səpələnən toz 1

300
600

Bərkitmə vaxtı, dəqiqə
– başlanğıc,ən tez
– son, ən gec

3

Qablaşdırma, kq:
25 kq-lıq kağız 
kisələr16

ULTRAPLAT
TU 5775-001-54282519-2010

Özügenişlənən hermetikləşdirilmiş jqut

Təyinatı: Beton qurğuların üfüqi və şaquli konstruksiya tikişlərinin və mühəndisi kommunikasiyaların keçid 
yerlərinin hermetizasiyası üçün.

Ultraplat daxili və xarici işlərdə tətbiq olunur. ULTRAPIAT  kauçuk əsaslı aktiv natrium bentonitidir. Hidratasiya 
zamanı bentonit 14-16 dəfə böyüyür. Məhdud ətraf bu xüsusiyyət nəmin qarşısına keçilməz sədd çəkir, beton 
konstruksiyaların qouşuqlarında xırda məsamə və çatları doldurur. Ultraplat “Hidratasiya/dehidratasiya” tsikllərinə 
dövrlərinə funksional xarakteristikaları itirmədən qeyri-məhdud sayda davam gətirir. Hermetikləşmiş jqutun 
quraşdırılmasından öncə armaturların montajı və qəbulu üzrə işləri yerinə yetirməli, jqutun quraşdırılma yerləri quru 
olmalı, çirkdən, tozdan və qumdan təmizlənməlidir. Jqut nəm səthin üzərində quraşdırıla bilər, ancaq bu zaman 
betonlama işlərinə 12 satdan az bir müddətdə başlanarsa (materialın vaxtından əvvəl şişməsinin qarşısını almaq üçün).

Ultraplat armatur sıralarının arası ilə beton səth üzərində bərabər və aralıqsız (ya da 40 mm-dən az olmayaraq bir-
birinin üzərinə keçirməklə). Jqutlar səthə möhkəm sıxılır, zəruri olduqda yapışqanla fiksasiya olunur, ya da dübellə 
vurulur. Bir-birinə bitişən beton səthlərdə uzunluğunu uyğunlaşdırmaq məqsədilə jqutu bıçaqla kəsirlər.

15x25 və 20x25 mm en kəsikli Ultraplat qalınlığı 200 mm və daha çox olan beton konstruksiyalarda istifadə 
olunur.Xarici səthdən məsafəsi ən azı 150-200 mm olan beton konstruksiyada quraşdırlır. Xarici səthdən məsafəsi ən 
azı 50 mm olmalıdır.Ultrapaltın standart uzunluğu 5 m-dir, sifarişçi ilə razılaşdıraraq tələb olunan uzunluq və en 
kəsiyinə malik jqut istehsalı mümkündür.

Ultraplat ekoloji təhlükəsiz və kimyəvi aktiv maddələrə (neft, yağ, benzin və.s) davamlıdır.
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ULTRAPLAT tərkibinin texniki gstəriciləri

№ Göstəricinin adı Mənası
1,4

2
Sıxlıq, q/sm , ən azı 1

zotların olmaması

0,4

200

40° C-də R-25 mm brusda çeviklik

Qırılmada möhkəmlik, MPa, ən azı

Qırılmada nisbi uzanma, %, ən azı

4

5

6

7

–15-dən +50-dək

Hidrostatik təzyiqə davamlılıq, atm

İstifadə temperaturu (ətraf mühit) C
8

9

-9
2,0x10

Sukeçirməzlik
filtrasiya əmsalı, m/sutka, ən azı3

2
0,35 MPa təzyiqi altında sukeçirməzlik,
saat, ən azı7

200
400

Şişmə, %-lə
– 5 saatdan sonra, ən azı
– 24 saatdan sonra,ən azı

2

ULTRABAND hidroşponkasının texniki göstəriciləri

№ Göstəricinin adı Mənası

70±5

1,3

≥10

≥300

10m trubalar

Şor cədvəli üzrə bərklilik, A
3

Sıxlıq q/m

Dartılmada möhkəmlik, MPa

Qırılmada nisbi uzanma, %

Qablaşdirma

1

2

3

4

5

ULTRABAND
TU 5775-015-54282519-2015 
Hidroizolyasiya Şponkaları

Təsviri: Ultraband hidroşponkaları müxtəlif profilli termoplastik PVX şponkaları plastifikasiya edilmiş polivinil 
xlorid (PVX-P) əsasında hazırlanır.

Təyinatı: Yeraltı və dərinləşdirilmiş qurğuların dəmir-beton konstruksiyalarda deformasiya tikişlərinin qoyulduğu 
yerlərin və betonlamada texnoloji tikişlərin hidroizolyasiyası.İçməli su ilə əlaqəli obyektlərdə quraşdırıla bilər.

Ultraband hidroizolyasiya şponkaları soyuq və deformasiya tikişlərinin hermetikləşdirilməsi üçün etibarlı və 
zamanla ayaqlaşan həlldir.Müxtəlif tikişlərdə işlədilmək üçün assortimentdə hidroizolyasiya şponklarının çoxlu növ 
və ölçüləri vardır.Quraşdırılma prinsipinə görə hidroşponkalar bölünür:

–  Daxili П şəkilli: Qəlib: Xüsusi:
Ultraband hidroizolyasiya şponkaları öz yüksək elastikliyi, möhkəmliyi ilə fərqlənir və qrunt sularının yüksək 

hidrostatik təzyiqinə (hidrostatik) dözümlüdür. Ultraband hidroizolyasiya şponkaları inşaat konstruksiyalarının 
istismar müddətində öz xüsusiyyətlərini qoruyur və atmosferin təsirindən dağılmırlar.

Montaj: Hidroizolyasiya şponkaları betonlanan 2 seksiyalı bölmənin soyuq və ya deformasiya tikişləri boyu 
quraşdırılır.Hidroizolyasiya şponkaları dəmir beton konstruksiyaların armatur karkaslarının quraşdırılması 
stadiyasında montaj olunur.Hidroizolyasiya şponkalar bərkidici elementlərlə armatur karkasına və ya mismarla taxta 
qəliblərə bərkidilir.

14

karton qutular
(40 p.m.)

Qablaşdırma10



Tipi

ХВ-150

ХВ-240

ДВ-240/20

ДВ-320/20

ДВ-320/50

XO-240/25

XO-250/20

XOM-250/20

ДО-240/20

XOM-320/35

XOM-310/20

ДО-320/30

ДО-320/50

ДОМ-320/30

Д3-55/20-30

Д3-90-20-35

Д3-130/20/35

Д3-140/50/40

ХВС-125

ХВС-150

КЛМ-50

ДР-250

ХВ-320

Görünüşü
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DƏMİR BETON KONSTRUKSİYALARIN HİDROİZOLYASİYASI VƏ
TƏMİRİ İŞLƏRİNİN YERİNƏ YETİRLMƏSİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR.

1. Səthin hazırlanması:
Ш Çəkiclərin, perforatorların və əl alətlərinin köməyi ilə ovulan və tökülən beton "sağlam"betona qədər təmizlənir. 

Üstü açılmış armatur çubuqları korroziyadan təmizlənir.
Ш Müxtəlif çirkləri, sement axıntılarını (südünü), metal şotka və ya 150-200 bar təzyiqli işçi yüksək təzyiq aparatı 

(hidromonitor) vasitəsilə təmizlənir. Bu zaman lazımi effekt alınmazsa başqa üsullarla təmizləmə (o cümlədən, 
kimyəvi frezləmə üçün tərkiblərlə) mümkündür. Hazırlanmış beton səthi açıq kapillyar struktura malik, qabıqsız 
qəlib yağlamasının izləri, sement plyonkası, yağ axıntısı və s.-dən təmiz olmalıdır.

Ш Beton səthlərinin nəmlənməsini ən azı 1 sm dərinliyə qədər tam hopdurulanacan davam etdirmək lazımdır. Daha 
artıq effekt üçün nəmləməni 10-20 dəqiqə fasilə ilə bir neçə dəfə təkrar edirlər.

Ш Beton səthlərin və havanın temperaturu təmir işləri zamanı +5°C-dən az olmamalıdır.

2. Tərkiblərin hazırlanması:
Ш  “Kalmatron” sistemi məhlul qarışıqları şəklində istifadə edilir.
Ш İş üçün hazırlanan məhlul qarışığının miqdarı 30-40 dəqiqə ərzində işlədiləcək həcmdən çox olmamalıdır.
Ш Məhlul qarışığının hazırlanması üçün texniki və ya içməli sudan istifadə olunur, bu zaman eynicinsli kütlənin 

alınması üçün quru inşaat qarışıqların hazırlanmasında işlədilən başlıqlı aşağı dövriyyəli mikserin köməyilə ciddi-
cəhdlə qarışdırılır.

Ш “Kalmatron” və “Kalmatron-Ekonom” tərkiblərini hazırlayarkən yalançı bərkimə effekti yarana bilər 
(qarışdırılıdıqdan 5-10 dəqiqə sonra məhlulun qəflətən quruması). Çevikliyi bərpa etmk üçün qarışıq məhlulunu 
səylə qarışdırmaq lazımdır.

Ш İş prosesində məhlul qarışığı plastikliyini ititrərsə qarışdırmanı bərpa etmək lazımdır.Məhlula əlavə su qatılması 
yolverilməzdir.

Ш Kalmatron-Elastik tərkibi A quru komponentlə B komponentin qarışdırılması:A:B=2,8:1(25 kq- A Komponentin -9 
kq B komponenti) nisbətdə qarışdırılması yolu ilə alınır. Materialın bütöv komponentlə qarışdırılması tövsiyə 
qarışdırma olunur. Əlavə su qatılması və ya komponentlərin ayrıca istifadəsi qəti qadağandır!.

3.Tikiş, çat və kəsişmələrin hidroizolyasiyası
Ш Betonlamanın işçi tikişlərini (enindən asılı olmayaraq) çəkic və ya perforatorla betonun uzunluğu boyunca açırlar. 

Eni 10 mm və daha çox olduqda açma dərinliyi 25-30 mm olur.
Ш Şaquli və horizontal səthlərin (divar-döşəmə) kəsişməsi 20x20 mm açılır.
Ш Betonda 0,3 mm-dən böyük çatlar 20x20 mm en kəsikli yarıqlara tamamlanır. Açılışı 0,3 mm-dən az olan çatlar 

yüksək təzyiq aparatı vasitəsilə yuyulur.
Ш Açılmış tikiş, çat və kəsişmələrin tozu alınmalı və yüksək təzyiq aparatı vasitəsilə su ilə  yuyulmalıdır. 

Doldurulmamışdan bilavasitə öncə tikişləri doyma halına qədər nəmləndirmək lazımdır.
Ш Arasıkəsilmədən su gələn sızmaların qarşısını KALMASTOP tezbərkiyən tərkibi ilə aradan qaldırırlar. Axıntılar 

blonklandıqdan təxminən 1 saat sonra, səthin həmin hissəsini Kalmatron-Tikiş tərkibi ilə əlavə izolyasiya etmək və 
KALMATRON hidroizolyasiyası ilə yaxmaq lazımdır.

Ш Hazırlanmış yarıqları KALMATRON-ŞOVNIY ilə doldurmalı. Material yarığa və ya rezin əlcəklərdə əllə 
doldurulur və kipləşdirilir.

Ш Müayinəyə əsasən, dəmir beton konstruksiyalarının bərpası və gücləndirilməsi, zərurət yaranarsa, təmir işlərinin 
aparılması СРГ-Ф1, СРГ-Ф2 və HİDROBETON NALİVNOY – 1, HİDROBETON NALİVNOY – 2 tərkibləri ilə 
yerinə yetirilir.

4. Konstruksiyanın bərpası.
Ш Konstruksiyanın dağılma dərəcəsinə və möhkəmlik və izolyasiya tələblərinə görə hidrobeton seriyasından olan 

təmir tərkiblərinin birindən istifadə olunur.
Ш HİDROBETON СРГ-Ф2 -2-40mm qalınlıqlı betonun mühafizə qatının təmiri və bərpası üçün. Qalınlıq 20 mm-dən 

çox olduqda məhlul suvaq toru üzərindən yaxılır.
Ш HİDROBETON СРГ-Фl qalınlığı 20-50 mm olan betonun mühafizə qatının təmiri və bərpası üçün. Daha böyük 

dərinlikli zədələrin təmiri zamanı material 4 saatlıq fasilələrlə armaturlama üzərindən lay-lay vurulur.
Ш HİDROBETON NALİVNOY – 1 qalınlığı 40-200 mm olan betonun mühafizə qatının təmiri və bərpası üçün. 

Material güclü axıcılıq konsistensiyasına malikdir və qəliblərə yerləşdirilir.
Ш HİDROBETON NALİVNOY – 2 qalınlığı 10-60 mm olan betonun mühafizə qatının təmiri və bərpası üçün material 

güclü axıcılıq konsistensiyasına malikdir və qəlibdə işlədilir.
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5. Kalmatron və Kalmatron-Ekonom mühafizə tərkiblərinin yaxılması.
Ш Bütöv hidroizolyasiyanı 1,5-2 mm qalınlıqlı Kalmatron örtüyünü yaxma yolu ilə yerinə yetirirlər.
Ш Yaxma əllə yerinə yetirirlər-şpatel, vasitəsi ilə 1 dəfəyə, maklovitsa fırçası ilə 2 dəfəyə. Mexaniki yaxma 

püskürdücü tapançanın köməyilə 2 dəfəyə.
Ш Kalmatron-Ekonom şpatellərin köməyilə vurulur.Vurulan layın qalınlığı 10 mm-ə qədər olduqda (ayrı-ayrı 

məhdud yerlərdə 20 mm-ə qədər) torsuz yaxılır. Vurulan layın qalınlığı 20-30 mm olduqda yastı suvaq torundan 
istifadə olunur. Vurulan layın qalınlığı 30-50 mm olduqda “rabitsa” (toru öncə üzərindəki yağı yumaqla üzərindən 
vurulur. Bu zaman torun altında qoyma detallar quraşdırılır və ya səthə dübellə bərkidilir.

6. Elastik tərkibli Kalmatron-Elastik tərkibinin yaxılması
Ш Elastik tərkib şpatel və ya maklovitsa fırçasının köməyilə 1-2 mm-lik bərabər laylarla yaxılır.Yaxşı yaxılmayan və 

boş qalan yerləri istisna etmək üçün örtük 2 saatlıq fasiləylə 2 dəfəyə çəkilir.

7. Ayırıcı hidroizolyasiya
Ш Nəmişliyin kapillyar nüfuzu yerlərində 18 mm və səthə bucaq (30-45°)altında şahmat qaydasında, konstruktiv 

divarın əks kənarına 50-70 mm qalmaqla şpurlar açılır. Şpurların addımı üfüqü istiqamətdə 200-250 mm, şaquli 
istiqamətdə 100-150 mm təşkil edir. Dəliklər üfürülür və tam doyma halına qədər nəmləndirlir. Bilavasitə 
inyeksiyalamazdan öncə təmir sahələrinə su hopdurmaq lazımdır.

Ш Şruplara KALMATRON-İNJEKT materialının (su ilə 1:1) məhlulunu doldurmalı.İnyeksiyalama 2 atm-ə qədər 
təzyiqlə yerinə yetirilir. Kalmatron-İnjekt materialının material sərfiyyatı-0,3-0,8 kq/şpur təşkil edir. Sonra şpur 
dəliklərini HIDROBETON СРГ-Ф2 tərkibi ilə doldurulmalı.

8. Çatların inyeksiyalanması
Ш Çatı almaz diskli bolqarka və perforatorun köməyilə böyüdərək 20x20 mm en kəsikli yarıqlara artırmalı, sonra 

HİDROBETON NALİVNOY СРГ-Ф2 təmir tərkibi ilə (sərfiyyatı - 1 kq/p.m.) doldurmalı. Çatdan 100 mm 
aralıqda Ø 18 mm olmaqla 60° bucaq altında dərinliyi 300 mm olan şpurlar açılır. Şpurları çatın hər iki tərəfindən 
200 mm olmaqla,şahmat qaydasında açırlar.Şpurları təzyiq altında üfürməli və su ilə yumalı, inyeksiyalamazdan 
bilavasitə öncə təmir sahəsini su ilə hopdurmalı.

Ш Şpurlara KALMATRON-İNJEKT materialı (su ilə 1:1 məhlul) vurulur.İnyeksiyalama 2-3 atm.təzyiq altında 
yerinə yetirilir. KALMATRON-İNJEKT materialının sərfiyyatı –  0,3-,0,8 kq/şpur. Sonra dəliyi HİDROBETON 
СРГ-Ф2 təmir tərkibi ilə doldururlar.

9. Örtüyə xidmət
Ш KALMATRON-ELASTIKdən başqa bütün tərkibləri yaxdiqdan minimum 3 saat sonra 3 sutka ərzində gündə 2-3 

dəfə olmaqla su ilə bolluca islatmaq lazımdır.Xarici işlərdə günəşli, küləkli və isti hava şəraitlərində çəkilmiş 
hidroizolyasiya qatını nəm parça (təbii material) ilə örtməli və sutka ərzində requlyar islatmaq lazımdır.

Ш KALMATRON-ELASTIK tərkibi çəkildikdən 24 saat ərzində yağış, günəş, nəmliyin tez buxarlanması və digər 
xoşagəlməz şəraitdən qorumaq üçün polietilen plyonka və digər materiallardan sığınacaq quraşdırmaq lazımdır.

10. Kalmatron sistemi tərkiblərindən quraşdırılmış örtüyün keyfiyyətinə nəzarət 
Ш Kalmatron sistemi tərkiblərinin örtüyü fasiləsiz və bərabər olmalıdır.
Ш Hidroizolyasiya örtüyünün kələ-kötürlüyü mümükündür.

11. Təhlükəsilik texnikası
Ш Hidroizolyasiya quraşdırılmasını yerinə yetirərkən təhlükəsizlik texnikasının normativ tələblərini rəhbər tutmaq 

lazımdır.
Ш Fəhlələr mühafizə vasitələri ilə təmin olunmalıdırlar: sıx parçadan kombinezonlar, rezin çəkmələr,rezin dabanlı 

botinkalar, rezin əlcəklər, barmaqlıqlar, mühafizə eynəkləri, respiratorlar, dərini qorumaq üçün tənzif ağızlıqlar.
Ш Dərinin açıq hissələrinə düşdükdə həmin hissəni qarışıq düşən andan 5-10 dəqiqə ərzində su ilə yumaq lazımdır.
Ш Tərkiblər mexanikləşdirilmiş üsulla püskürdücü tapancalar və ya torkret qurğusu ilə vurulduqda işdən əvvəl 

şlanqların, su qablarının,kompressor qurğusunun və forsunkaların sazlığını yoxlamalı.Hava şlanqları birləşmə 
yerlərində xomutlarla möhkəm bərkidilməlidir.

12. Nəql olunma və saxlanma.
Ш Kalmatron sistemi tərkibləri bütün nəqliyyat növləri ilə nəql oluna bilər, bu zaman həmin nəqliyyat növü üçün 

qüvvədə olan yükdaşıma qaydalarına uyğun olaraq nəm və çirklərdən qorumaq şərtilə.Kalmatron-Elastik 
tərkibinin B komponentini donma və 35 C -dən yuxarı qızmadan qorumaq lazımdır.°

Ш İstifadə müddəti bitdikdən sonra tərkibin Texniki Şərtlərə uyğunluğu yoxlanılır.Əgər konkret tərkib növü Texniki 
Şərtərin tələblərinə cavab verərsə onu təyinatı üzrə işlətmək mümkündür.
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İNŞAAT İŞLƏRİNİN NÖVÜ
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 v
ə 

m
ü

h
afi

zə Bünövrələrin yüksək keyfiyyətli 
betonlanması

Sulfatadavamlı antikorroziya 
betonunun hazırlanması

Qovuşmaların, betonlama tikişlərinin,
deformasiya tikişlərinin hermetizasiyası

Beton səthinin düzləndirilməsi 
(kələ-kötürlüklər, oyuqlar və s.)

KALMATRON-D
KALMATRON-D PRO

KALMATRON-ELASTİK
KALMATRON-AKRİLAST

KALMATRON-D
KALMATRON-D PRO

ULTRABAND ŞPONKALARI
ULTRAPLAT JQUTLARI

HİDROBETON СРГ-Ф2

Nüfuzedici hidroizolyasiya

Elastik hidroizolyasiya

Dəmir-betonun təmiri (güclü dağıntı)

Dəmir-betonun naziktəbəqəli təmiri

Doldurma yolu ilə təmir 

Beton konstruksiyaların 
möhkəmləndirilməsi

Torkretləmə

KALMATRON
KALMATRON-EKONOM
KOLMATEKS

KALMATRON-ELASTİK
KALMATRON-AKRİLAST

HİDROBETON СРГ-1
HİDROBETON СРГ-Ф1

HİDROBETON СРГ-2
HİDROBETON СРГ-Ф2

HİDROBETON NALİVNOY – 1
HİDROBETON NALİVNOY – 2

ULTRATOP-KVARS
ULTRALİT-QRUNT

HİDROBETON СРГ-2

KALMATRON

KALMATRON-EKONOM

KALMATRON-İNJEKT

KALMASTOP HİDROPLOMBU

KALMATRON ŞOVNIY

Y
en

i 
ti

k
in

ti
 

za
m
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h
id
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ol
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m
ü
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H
id
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iz

ol
ya

si
ya

n
ın

 
b

ər
p

as
ı

Nüfuzedici hidroizolyasiya

Elastik hidroizolyasiya

Kərpic, but və daş hörgüsünün 
hidroizolyasiyası 

Ayırıcı hidroizolyasiya, çatların 
inyeksiyalaşdırılması

Aktiv sızmaların likvidasiyası

Betonlama tikişlərinin, çatların, bünövrə 
divar blokları arası tikişlərin 
hidroizolyasiyası 
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“İZOLBETON” MMC”
Ünvan: Bakı, İzmir küç. 5, ev 106

Mob.: (+994 50) 522 22 52, (+994 70) 220 96 46
Ofis: (+994 12) 539 54 96

E-mail: info@izolbeton.com, info@kalmatron.az
Web: www.izolbeton.com

Nəmsiz və problemsiz
beton
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