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ПРОМОЦИЯ 
 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА 
 

 

1.Хидроизолация на плосък покрив. 
 

 

 Почистване на покрива. 

 

 Поставяне на компенсаторни ленти на фуги по-големи от 2см. с Полизол 

3.0кгм² без посипка с полиестерна основа. 

 

 Изрязване на проблемни места (мехури и отлепени парчета) на стара 

хидроизолация и монтаж на Полизол 3.0кгм² без посипка с полиестерна 

основа. 

 

 Грундиране с битумен грунд на бензинова основа с цел по-добро сцепление 

на основата с новата хидроизолация. 

 

 Доставка и монтаж на битумна мембрана Полизол 4.5кгм²  с посипка от сиви 

минерални шисти и полиестерна основа. 

 

 Измазване на проблемни места с Изомакс Еласта (течна хидроизолация) като 

комини и бордове с цел по-голяма сигурност. 

 

 Измазване на проблемни места на комини с Теракол. 

 

 Анкериране на ламарини по бордове на проблемни места.  

 

 Доставка и монтаж на 4бр. PVC воронки. 

 

 Доставка и монтаж на 4бр. PVC отдушници. 

 

 

Крайна цена на ремонта включваща всички операции 

14.00лв. на квм. 
 



 

| WWW.HIDROIZO.COM |  
0898 830 832 |0988 89 12 12 

 

2.Информация за материалите. 
 

 
Полизол 4.5кгм² 
 

Полизолите са полимер битумни мембрани с носеща основа от нетъкан полиестерен филц. 
Основата е пропита и покрита двустранно със смес от APP -полимер модифициран битум и 
минерални пълнители. 
Области на приложение 
¨ Плоскости изложени на механични въздействия като вибрации, удари или натиск 
¨ Покривни плоскости подложени на високи динамични натоварвания – метални покриви и 
покриви на промишлени сгради 
¨ Покривни плоскости изложени на резки климатични промени в широк температурен интервал – 
в планински или крайморски райони 
¨ Основи на сгради и подземни съоръжения 
¨ Мостове и тунели 
Качествени характеристики 
¨ Отлични физикомеханични характеристики  
¨ Висока устойчивост на механичен пробив  
¨ Устойчивост срещу микроорганизми  
¨ Висока степен на защита срещу ултравиолетови лъчи  
¨ Изключителни якост на опън и относително удължение 
¨ Отлична адхезност 
¨ Повишена топло- и студоустойчивост 
 

 
 

 
Х СТРУКТУРА НА ПОЛИЗОЛ 
 
1 – Полиетиленово фолио/ минерална посипка 
 
2 – APP модифициран битум 
 
3 – Носеща основа от нетъкан полиестер 220гр. 
 

4 – Полиетиленово фолио 

 

 

 

Водоприемник (Воронка) 

Ø 100  h250mm.                                         

 

 

 

   Отдушник 

   Ø 100  h270mm. 
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3.Условия на офертата. 
 

 6 години пълна гаранция на направен цялостен ремонт на покрив и 10г.гаранция 

на материала от производител. 

Материала се доставя с всички сертификати за качество и  произход. 

За частично изкърпване не поемаме гаранция. 

Срок за изпълнение (определя се след направен оглед) работни дни при 

позволяващи климатични условия. 

При подписване на договора се взимат 50 % от стойността на офертата. 

Повече информация за нас можете да видите на - 

WWW.HIDROIZO.COM 

 

*Промоцията е валидна за покриви по-големи от 200.00квм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С уважение:  
 

Младен Младенов 
/0988 89 12 12/ 
 
Момчил Вартанян 
/0898 830 832/ 

http://www.hidroizo.com/

