
Техническа карта 

MULTIFLOOR® 
Саморазливен, самонивелиращ се под на циментова основа 

(еднокомпонентен) 
 

Продуктът е създаден по съвременна технология с екологично чисти материали на водещи 
световни химически концерни - гаранция за високо качество на продукта! 

 

ОПИСАНИЕ Суха хомогенна смес на основа специални цименти, минерални свързващи 
вещества, полимери и добавки, регулиращи времето за запазване на работната консистенция 
и други якостни физико-химични показатели. 
Хидро и мразоустойчива. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

MULTIFLOOR® е предназначен за интериорно и екстериорно приложение. Използва се за из-
равняване на бетонни подове при ремонтни работи и новостроящи се сгради, преди полагане 
на подово-отоплителни системи, поставяне на ламинирани подови плоскости, паркет, дюшеме, 
балатум и други подови настилки, изискващи равна повърхност, както и само за изравняване 
на бетонни подове. Не може да бъде финално покритие. 
 

MULTIFLOOR® се препоръчва преди обработване на подове с епоксидни продукти. 
Мултифлора осигурява идеалната денивелация и гладкост,  предпоставка за полагане на 
епоксиден под. Това е отличното съчетание за изработка на индустриални подове, 
подложени на силно натоварване - производствени помещения, болници, обществени сгради и 
др. Така направения под е с висок коефицент на износоустойчивост, устойчивост на киселини, 
лесно се почиства и дезинфекцира 

ИНСТРУКЦИИ ЗА  РАБОТА:  

1. Подготовка на основата. Основата трябва да бъде стабилна, суха, без прах, мазни петна, 
неравности, ронливи участъци и други. Преди нанасяне на саморазливния под, основата се 
грундира с дълбокопроникващ грунд „ГРУНД - ДП” на МУЛТИИМПЕКС. След изсъхване на 
грунда, основата е готова за работа. 

2. Подготовка на материала. Към 25 тегловни части от сухата смес се добавят 8 - 9 тегловни 
части вода и се разбърква с бавнооборотна механична бъркалка или на ръка до получаване на 
хомогенна смес. При необходимост се добавя допълнително количество вода до получаване 
на течлива консистенция. Изчакайте 10-20 минути, за да се разтворят модифициращите 
добавки и разбъркайте отново. Така приготвената смес е готова за полагане. 
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3. Полагане на соморазливния под. Започнете полагането от някой ъгъл на помещението ка-
то помагате за равномерното разливане на сместа с помощта на назъбена метална маламаш-
ка, за да се получи добре хоризонтирана повърхност. Сместа се нанася на интервал не повече 
от 5 мин., за да не се получат прагове при изсъхване на отделните участъци. Нанася се до 
дебелина не повече от 5 -6 мм. 

Така положеният саморазливен под MULTIFLOOR® се втвърдява до 72 часа в зависимост от 
атмосферните условия. При нанасяне на следващи покрития, влажността на саморазливния 
под трябва да е между 6-9%, за да се избегне напукване на повърхността. 
  

4. Допълнителни указания. Основата, върху която ще се полага саморазливния под 
MULTIFLOOR® трябвада бъде суха - съдържание на влага не повече от 6-7%. 
MULTIFLOOR® може да се полага при температура над + 5°С. Да не се изсушава 
принудително и да се избягва работа на преки слънчеви лъчи и въздушни течения, с оглед 
предотвратяване бързото изсъхване на положената смес и образуването на пукнатини. 
Не се добавя цимент и други строителни материали, с цел запазване качеството на продукта. 
   

ВНИМАНИЕ! Горните указания не заменят професионалната подготовка на изпълнителя!  

  

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  

ПОКАЗАТЕЛИ       Изисквания съгласно БДС EN 13892 и БДС EN 12706   

 

1 Якост на сцепление при опън с бетон ≥ 1,0 N/mm2 за клас B 

2 Якост на опън при огъване               ≥ 7,0 N/mm2 за клас F7 

3 Якост на натиск               ≥ 30 N/mm2 за клас C30 

4 Обемна маса               1,26 kg/m3 

5 Устойчивост на удар               ≥ 9,0 N/m 
 

РАЗХОДНА  НОРМА  

4,5 кг – 6,0 кг / m² в зависимост от денивелацията на пода.  

  

ОПАКОВКА  

Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 25 кг 

 

 

СРОК  НА  ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ  
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18 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, подредени върху дървени 
палети, в сухи и проветриви складови помещения.  

  

„МУЛТИИМПЕКС” ЕООД не гарантира за качеството на своите продукти при неспазване 
технологията и изискванията за полагане. 
Препоръчваме изпълнителят  да се съобразява с правилата за безопасна работа при 
извършване на строителни дейности!  
  

 


