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БУЛВАП 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА 

 
БУЛВАП се използва като защитно покритие 
на бетонни, стоманобетонни, каменни, 
керамични и други конструкции. Прилага се 
за водозащита отвътре и отвън, на надземни 
и подземни съоръжения като тунели, канали, 
водоеми, басейни, тръбопроводи, покриви, 
тераси, охладителни кули, фасади и др. 
 
БУЛВАП е изцяло на неорганична силикатна 
основа, негорим, нетоксичен, 
взривобезопасен. 
 
БУЛВАП замонолитва пукнатини с широчина 
до 2 mm. 
 
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ И НАЧИН НА 
РАБОТА: Основата се почиства от 
замърсявания и обрушени, нездрави части, 
след което се водонапива обилно. 
Последното поливане с вода да става 10-
15мин. преди полагане. Смесването на 
БУЛВАП става на малки порции (съобразено с 
подготвената повърхност), които се 
хомогенизират добре (ръчно или механично) 
с вода в кофа или друг подходящ съд, така че 
да се получи шлам подходящ за обмазване с 
добра покриваемост. Времето за полагане на 
вече разтвореният (разбърканият) материал е 
30мин. След равномерното полагането на 
първият слой с четка с твърд косъм 
(обикновена бояджийска четка с подрязани 
наполовина косми) се изчаква 6-8 часа и се 
обмокря покритата повърхност (чрез 
пръскане с намокрена метла, четка, 
пулверизатор и/или др.), така че да не се 
отмива слоя. 

До 24-30-тия час може да се обмокри още 2 
или повече пъти, така че покритието да 
престане да праши пръста Ви при допир с 
него. Следва нанасянето на вторият слой 
също както първия, като грижите по 
обмокрянето продължават 3 дни. БУЛВАП 
образува плътен защитен слой с висока якост 
и адхезия към основата, стабилизиран обем 
(преодоляно съсъхване) с висока 
дълготрайност, пукнатино устойчивост и 
повишена водонепропускливост. 
БУЛВАП се нанася точно в два слоя (две 
ръце) - кръстосано. 
 
РАЗХОДНА НОРМА:           500-700 гр/м2 
(за двата слоя общо)                
 
ОПАКОВКА:       торба 20кг 
 
СЪХРАНЕНИЕ: В сухи условия, на закрито и 
защитени от навлажняване.  
 
СРОК НА ГОДНОСТ:                           1 година 
 
ТЕМПЕРАТУРНИ УСЛОВИЯ: От +5ºС до +35ºС 
температура на околната среда. При работа с 
този състав, както и при приготвянето, 
транспортирането, полагането и 
уплътняването на разтвори, да се спазват 
задължително всички изисквания по охрана 
на труда, техника на безопасността, 
необходими лични предпазни средства и 
работно облекло, които са необходими и при 
работа с обикновения цимент и бетон. 
 
 

 

Фирмата производител не носи отговорност, при неспазването на указанията и инструкциите за 

работа, по подготовката на отворите /почистването и водонапиването им/, грижите за тях, както 

и при неспазване на мерките за сигурност, мерките по охрана на труда и техника на безопасността. 
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