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ПАСПОРТ 
на бітумну морозостійку мастику з добавками мастила МБ-50 

 

Дата  виробництва:  ______________  
Гідроізоляційна морозостійка мастика холодного застосування, являє собою багатокомпонентну масу на 

основі бітумно-масляних в'яжучих компонентів з додаванням наповнювачів, пластифікаторів, розчинників і 
модифікаторів, які забезпечують стійкість покриття за ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000). Покриття 
мастикою МБ-50 можуть експлуатуватися при температурі навколишнього середовища від -500 С до +500 С. 
У складі мастики відсутні мінеральні кислоти та луги. 

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Мастика МБ-50 використовується для захисту дерев'яних конструкцій, заглиблених у грунт (як 
консервант та антисептик поверхневих шарів деревини), зовнішньої гідроізоляції фундаментів, підвалів, 
цегляних кладок, паль і залізобетонних підземних конструкцій, а також антикорозійного захисту бетонних та 
металевих поверхонь, заглиблених грунт. 

При застосуванні мастики МБ-50 необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.3.016, ГОСТ 12.3.040, СНиП 
ІІІ-4, а також «Правил пожежної безпеки в Україні». 

Роботи з мастикою потрібно виконувати на відкритому повітрі, при температурі навколишнього 
середовища від мінус 20 до плюс 40ºС. 

Витрати мастики МБ-50 при влаштуванні паро-гідроізоляції в один шар - 0,7 - 1 кг. на 1 м2, для 
влаштування антикорозійного захисного покриття - 0,5 - 0,8 кг на 1 м2. 

 

Фізико-технічні характеристики 
бітумної морозостійкої мастики з добавками мастилаа та полімеру МБ 50 

Назва показника Значення показника 

Зовнішній вигляд 
В’язка однорідна маса без 
розшарувань та неоднорідностей 

Колір Чорний 

Масова частка нелетких речовин 52 

Водопоглинання за 24 год. За масою, %, не більше 1,43 

Границя міцності при розриві, МПа 0,12 

Міцність зчеплення мастики, МПа, не менше:  

-- з бетоном 0,1 

-- з металом 0,1 

Водонепроникність, МПа, не менше 0,0027 

Теплостійкість, ºС, не менше плюс 80 

Морозостійкість , ºС мінус 50 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Мастика МБ-50 готова до застосування. Наноситься на поверхню в один шар за допомогою щітки. 
 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
 

Виробник гарантує відповідність якості мастики МБ-50 вимогам ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-
2000), при виконанні споживачем встановлених умов транспортування, зберігання та експлуатації.  
 

Виробник:  ТОВ «Гідролюкс Плюс» 
Адреса: 02081,  м. Київ, вул. Здолбунівська,  7г 
тел.\факс  (044)  498-09-88 (89)   
Е-mail:  gidrolux@cc.com.ua 
Веб-сайт:  www.gidrolux.com.ua 
 


