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TRIOTECH-30 
 
Устойчив на свличане ремонтен разтвор за подове и стени 

 

• За външно и вътрешно приложение, дори под хидроизолации в 

басейни, резервоари и открити площи.  
• Устойчив на напрежения  
• Бързо и лесно полагане  
• За тавани, стени и подове  
• За дебелина на слоя от 2 до 30 mm  
•  
 

Класификация съгласно: EN 13813: CT C25 – F4 A1 fl  
Класификация съгласно: EN 1504-3: R2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
TRIOTECH-30 е полимерно модифициран разтвор за изравняване на цимент, 

използван за създаване на равномерни основи за последващи приложения на 

хидроизолационни или облицовъчни продукти. TRIOTECH-30 е класифициран 

като ремонтен разтвор за бетон R2 съгласно EN 1504-3. 
 
 

 

CONTRACT ITEM SPECIFICATIONS:  
TRIOTECH-30: non-structural repair of concrete elements, by manual or mechanical  
application of cementitious, one-component thixotropic mortar, specific for concrete  
elements with guaranteed durability, as TRIOTECH-30 by Benfer S.r.l. supplied with  
mark CE and conforming to performance requirements requested by Norm EN  
1504-3, Class R2, for repair and non- structural restoration of concrete. 

 

TRIOTECH-30: the supports need to be levelled with an anti-sag, levelling 

mortar for floors and walls, rapid hardening, applicable in thickness from 2 to 30 

mm, as TRIOTECH-30 by Benfer srl.  
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ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:  

За вътрешни и външни приложения за изравняване и изглаждане на неравномерни 

стени, тавани и подове, които трябва да бъдат хидроизолирани или облицовани с 

плочки. Също така за използване под хидроизолация в басейни и открити зони. 

Препоръчваме полагане на подходяща адхезивна хидроизолация, и минерална 

основа. За обемно възстановяване на неструктурни елементи от бетон.  

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:  

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:  

Основата трябва да понася натоварвания в съответствие с DIN 1055, твърда, да има 

добро сцепление и да не съдържа материали, които действат като разделителни 

слоеве.   
Премахнете разделителните слоеве и други подобни чрез подходящи мерки, напр. 

бластиране или награпавяване. Процесите на свиване на основата трябва да са приключили 

до голяма степен. Отстранете слабите ръбове до здрава основа. Много порести основи 

предварително грундирайте със STARPRIM. За подове подходящите основи са бетон в 

съответствие с DIN 1045, нагрети и неотопляеми замазки на циментова основа в 

съответствие с DIN 18560 и бързосвързващи замазки на циментова основа (напр. 

SOLIDONE). TRIOTECH-30 също е подходящ за външна употреба и мокри помещения, при 

положена хидроизолация на Benfer. Не е подходящ като крайно покритие без допълнителна 

защита. 

 

За да определите готовността на основата направете измервания за влага преди да 

приложите TRIOTECH-30 с помощта на карбиден хигрометър (CM устройство). 

Показанията за влага на СМ не могат да надвишават: 
 

• CT ≤ 2.0 CM% за замазки върху изолация или делителни слоеве 
• CA без подово отопление ≤ 0,5 CM% 
• CA с подово отопление ≤ 0,3 CM% 
 

СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ:  

4.75 – 5.0 литра вода на 25 kg TRIOTECH-30  
Смесете  TRIOTECH-30 в чиста кофа и чиста вода като разбъркате с миксер (прибл. 300 

– 700 rpm) до получаването на хомогенна смес без бучки. Време за разбъркване - прибл. 

3–5 минути. TRIOTECH-30 може да се използва в рамките на 30 минути при +23°C. 
 

ПОЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА:  

1. Грундирайте основата с STARPRIM или BENFERPRIM. 
2. Разпределете равномерно по основата с подходящ инструмент съобразявайки се 

с отвореното време за работа. TRIOTECH-30 може да бъде полаган на един слой 

с дебелина до 30 mm. 

3. След приблизително 45–80 минути, в зависимост от основата, околната 

температура и дебелината на слоя загладете с пореста гъба, след което 

изгладете повърхността с подходящ инструмент. Последващо заглаждане е най-

добре да се приложи когато първият слой е стегнал но все още има тъмен 

(влажен) цвят. Не превишавайте максималната дебелина от 30mm.   
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ВТВЪРДЯВАНЕ & ЗАЩИТА:  
Защитете положеният TRIOTECH-30 от прекалено бързо изсъхване (напр. като овлажнявате 

редовно или покриете с полиетилен) ако температурите са прекалено високи, подложен е на 

директна слънчева светлина или течения. Температурата на въздуха, продукта и основата 

не трябва да пада под +5°C по време на полагането, както и една седмица след това.  

 

СЪВЕТИ:   
• Директният контакт между циментовите разтвори и магнезиевите замазки води до 

унищожаване на магнезиевата замазка чрез химическа реакция. Влагата, 

проникваща от субстрата отзад, трябва да бъде отстранена чрез подходящи мерки. 

Механично надраскайте магнезитовата основа и грундирайте с епоксидна смола 

(приблизително 600 гр / м2). Използвайте 0,2 - 0,7 мм кварцов пясък да покриете 

повърхността докато е влажна. След ок. 12-16 часа нанесете TRIOTECH-30 с 

мистрия до максимална дебелина 30 mm.  
• За калциево-сулфатни замазки по време на изравняване с TRIOTECH-30 

съдържанието на влага, измерено с карбиден хигрометър, не може да надвишава 

0,5% без подово отопление или 0,3% при подово отопление. Намажете добре с грунд 

STARPRIM и оставете да изсъхне напълно. След 12-16 часа нанесете TRIOTECH-30 

до максимална дебелина 30 mm.   
• Периферните, носещите, конструктивните и подвижните фуги трябва да се поставят 

в определеното място и да се монтират с подходящи материали. След като 

TRIOTECH-30 се втвърди, фугите против напукване трябва да се режат на една 

трета от приложената дебелина.  
• Отворена текстурирана повърхност причинява по-голям разход на материал.  
• По-високите температури се ускоряват, а по-ниските температури забавят времето за 

полагане.  
• Не добавяйте вода или свеж разтвор към TRIOTECH-30,който е започнал да 

стяга. Съществува риск от загуба на якост.   
• Защитете зоните, които няма да се третират с TRIOTECH-30.  
• Спазвайте съответните действащи разпоредби в ЕС: 

 
DIN 18157, DIN 18352, DIN 18560, DIN EN 13813, DIN EN 13318, DIN 1055. The BEB 
technical sheets distributed by the “Bundesverband Estrich und Belag e.V.”  
The technical information “Coordination of cut-out areas for heated floor construction”.  
The ZDB (German tile association) technical sheets distributed by the professional 

German tile association:  

1. “Bonded waterproof membranes”  
2. “Finishes on calcium sulphate screeds”  
3. “Movement joints in tile and slab cladding and finishes”  
4. “Mechanical heavy duty ceramic floor coverings”  
5. “Ceramic tiles and slabs, natural stone and concrete slabs on cement-based floor 

constructions on insulation”  
6. “Ceramic tiles and slabs, natural stone and concrete slabs on heated cement-based 

floor constructions”.  
7. “Exterior finishes”  
8. “Swimming pool construction” TKB (Technical committee for construction adhesives) 

technical sheet: “Technical description and application of cement-based floor 

smoothing compounds” 
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ПОЧИСТВАНЕ: с вода докато е в прясно състояние. След това остатъците могат да се 
отстранят само механично.  

РАЗХОД: прибл. 1.5 kg/m2 при 1mm дебелина.  

ОПАКОВКА: TRIOTECH-30 се пакетира в торби по 25 kg и се доставя на стандартен 

европалет от 1200 kg 

СЪХРАНЕНИЕ: на сухо и хладно място в оригинална опаковка. Отворена торба 
използвайте възможно най-скоро  

ТРАЙНОСТ: 12 месеца  

 

Технически данни за продукта: 
 

Класификация по EN 13813:  CT C25 – F4 A1 fl 

Класификация по EN 1504-3:  R2 

Основа:  Предварително приготвен прах 

Цвят:  Сив  

Съхранение:  12 месеца на сухо и хладно място 

Опасност от токсичност:  
Възможна реакция с очите и кожата поради 
съдържанието на цимент 

Огнеопасен:  Не  

Обемно тегло - суха:  1.200 kg/m3 

Съотношение на смесване:  4,75-5 литра вода за 25 kg торба 

Време за смесване:  3-5 минути 

Консистенция:  Тиксотропен разтвор 

Обемно тегло - смесена:  2000 kg/m³ 

Работна температура:  От + 5° C до + 35° C 

Отворено време за работа:  30 минути* 

Минимална / Максимална дебелина:  От 2 mm до 30 mm 

Максимална едрина:  0,5 mm 

Проходима:  След 3 часа* 

Полагане на плочки:  След 4 часа* 

Полагане на мрамор и естествен камък:  След 6 часа* 

Полагане на дърво и еластични покрития:  След 6 часа* 

Крайна якост:  След 7 дни 

Сила на натиск след 24 часа и след 28 дни:  10 N / mm2 25 N/mm2 

Сила на гъвкавост след 24 часа и след 28 дни:  3 N/ mm2, 4 N/ mm2 

Устойчивост на свиване (EN12190):  ≥ 15 MPa 

Наличие на хлорни йони (EN1015-17):  ≤ 

Свързване на сцеплението (EN1542):  ≥0,8 MPa 

Свиване или разширяване (EN12617-4):  ≥0,8 MPa 

Капилярна абсорбция (EN13057):  ≤0,5 Kg/ m2h 

Топлинна съвместимост част 1 (EN13687-1)   ≥0,8 MPa 

Топлинна съвместимост част 2 (EN13687-2)  ≥0,8 MPa 

Топлинна съвместимост част 4 (EN13687-4)   ≥0,8 MPa 

Температурна устойчивост:  От –30°C до + 90°C 

* при +23°C, 50% относителна влажност   
   

 

 

ВАЖНО: Информацията, дадена в тази таблица, се основава само на нашия най-

добър опит и е ориентировъчна. При всички случаи тя трябва да бъде проверена от 

крайния потребител, който поема всички задължения, произтичащи от използването 

на продукта.
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