
А Д И Н Г Ф А В О Р И Т  е  в и с о к о к а ч е с т в е н а 
довършителна акрилна система, идеална за 
изпълнение на открити  или закрити  спортни 
настилки за тенис, волейбол, футбол, баскетбол и 
т.н. Използва се и като декоративен завършващ  
слой за пешеходни и велосипедни алеи, площади, 
тераси и др. Трайните цветове му придават 
допълнителна стойност на обекта, подчертавайки 
обработените повърхности като елемент от 
архитектурния дизайн.

Област на приложение: Свойства:

Отлична адхезия, особено на асфалтова 
настилка;
Устойчивост на износване и UV лъчи;
Не съдържа разтворители и е нетоксичен;
Водонепропусклив;
Декоративна - изработка в различни цветове и 
нюанси;
Монолитен под без фуги;
Икономичен и лесен за изпълнение;
Лесен за поддръжка;

АДИНГФАВОРИТ
Акрилатна  довършителна система за изпълнение на декоративна 
обработка на подови повърхности и спортни подове върху асфалтови 
или бетонни основи.
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Свойство Метод Декларирана стойност

Пропускливост на вода 

Технически характеристики:

Плътност 

Якост на адхезия 

EN 1062-3:2008

EN ISO 2811-1

EN 13892-8:2003

   Б компoнент пълнител

 Специфична маса                       (1300 ÷ 1350) kg/m³      EN ISO 2811-1

АДИНГФАВОРИТ глет:

-

      (1800 ÷ 2000) kg/m³      

  бетон                  ≥ 1,5 MPa         

EN ISO 6272-1:2011

  бетон                
 асфалт              

  без пукнатини
 без пукнатини

Устойчивост на  удар           

порьозна повърхност

  бетон                

  асфалт

-2 -0,5  ≤ 0,1 kg∙m ∙h
-2 -0,5  ≤ 0,1 kg∙m ∙h
-2 -0,5 ≤ 0,1 kg∙m ∙h  

Външен вид    А  компонент - Черна паста

АДИНГФАВОРИТ боен (цветен):

Конструкция на основата:

АДИНГФАВОРИТ е предназначен за вграждане на 
асфалтови и бетонни основи. От гледна точка на 
изпълнение асфалтовата основа се препоръчва 
като по-изгодна от бетоновата, защото с нея се 
получават големи повърхности без дилатационни и 
р а б от н и  фу г и ,  д о б р е  п р о с л ед я ва н е  н а 
деформациите от температурните разлики и 
слягането на земната основа по време на  
експлоатация,  по-прецизно изпълнение на 
наклони, водонепропускливост на материала и 
много по-ниска цена на изпълнение от основи със 
стоманобетонни основи. Повърхността на която се 
нанася АДИНГФАВОРИТ трябва да е с подходящи 
наклони, със спад от мин. 0.5% и съответно 
отводняване - отвеждане на атмосферната вода. 
Дебелината на основата трябва да е подходящо 
оразмерена и без поява на пукнатини на 
повърхността. 

Плътност EN ISO 2811-1       (1300 ÷ 1350) kg/m³      

Външен вид  оцветена пастовидна смес-
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Асфалт: необходимо е асфалтовата основа да 
бъде на възраст минимум 14 дни.
Бетон: Бетонната основа трябва да е подсигурена 
против отрицателно навлизане на влага т.е. да е с 
хидроизолация и с поставена парна преграда под 
конструкцията и завършителната обработка трябва 
да бъде с дървена маламашка или четка. 
Завършителната обработка не трябва да се 
извършва машинно със стоманени маламашки (тип 
хеликоптер)
Ако на повърхността на бетона се появило 
циментово мляко или тя е с по-груба структура, т.е. 
неравна, тогава тя трябва да се изравни чрез 
шлайфане с шлайф машини.



Поддръжка:
Дълголетието на пода зависи от правилната му 
поддръжка. АДИНГФАВОРИТ подовете най-добре 
е да се почистват машинно с ротационни меки 
четки с нежен разтвор на детергенти във вода. Ако 
се появят местни механични повреди, през 
определени периоди от време е необходимо 
локално да се ремонтират, за да не се стигне до 
тяхното разширяване.
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Вграждане:

Преди започване на полагането на системата 
АДИНГФАВОРИТ е необходимо да се осигурят 
следните условия:
  - Основата трябва да бъде обезмаслена и 
обезпрашена
  - Да бъде защитена от дъжд и вятър в 
продължение на 24-48 часа
  - Външната средна температура трябва да по-
висока от + 15° С и да е с тенденция на нарастване 
(до 35° С)
  - Температурата на основата не трябва да бъде 
по-висока от 35° С
Ако възникват местни депресии на повърхността, 
необходимо е тези повърхности да се изравнят. 
Изравняването се извършва със смес приготвена с:
   - Връзка - У                  1kg
   - Цимент    1kg
   - Сух кварцов пясък (500μ - 800μ)                3kg

Преди да се извърши изравняването на 
депресиите, за да се осигури добро захващане на 
материала  на  изравнителната   смес ,на  
повърхността на депресиите се полага  разтвор 
подготвен от 1 част Връзка - У и 2 части вода. На все 
още лепкавия разтвор положен върху основата, 
която се коригира, се полага изравнителната  смес. 
След като се извършат всички предишни 
подготовки, се започва с изпълнение на системата 
АДИНГФАВОРИT.

ПРАЙМЕР В (Грунд) (подробно в проспект 
Праймер - В).
Нанасянето на Праймер В е с четка или валяк. 
Полага се в един слой, а в зависимост от 
температурните условия и порьозноста на 
основата може да се разрежда с вода, в 
съотношение: една част Праймер В и три части 
вода.

АДИНГФАВОРИТ глет
В срок от 1-2 часа след нанасянето на Праймер В, 
се нанася АДИНГФАВОРИТ глет.
Материалът се подготвя с подготовка на 
следващата смес:
АДИНГФАВОРИТ глет A: Б = 1: 1,8
Вода (в зависимост от температурата): 1,5 - 2,0 l.
Сместа се разбърква с машинна бъркалка (300-400 
оборота/мин) до пълното хомогенизиране. Така 
подготвената смес се излива и се изравнява в слой 
с еднаква дебелина с помощта на гумена 
маламашка.

АДИНГФАВОРИТ боен
След напълно втвърдяване на АДИНГФАВОРИТ 
глет (минимум 24 часа при 20°С) и отстраняване 
(изравняване) на евентуални неравности, се 
полага последния слой от АДИНГФАВОРИТ боен в 
два до три слоя

Сместа се разбърква с машинна бъркалка (300-400 
оборота/мин.) и се разлива и разнася в слой с 
еднаква дебелина с  помощта на гумена 
маламашка в два до три слоя. Всеки следващ слой 
се полага върху напълно изсъхнал предшен слой. 
Време за изсъхване на t = 20°С - 30 мин. до 1 час.
Възможност за експлоатация:  (t = 20°С) след 48 
часа.
Ако е необходимо маркиране на новопроизведения 
под, това се извършва с боя на базата на акрилни 
смоли АДИНГМАРКЕР.
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Почистване:
Инструментите и оборудването се почистват с 
вода, веднага след използването им. При 
вграждането е необходимо от време на време 
почистване на маламашките от засъхналия 
материал.

Опаковка:

Съхранение:

Стандартни цветове:

Адингфаворит глет:                        набор от 50 kg
Адингфаворит боен:   пластмасови туби от 25 kg

В оригинална опаковка, при температура от +5°С 
до +35°С и защитен от директни слънчеви лъчи и 
замръзване. Срок на годност: 9 месеца.

АДИНГФАВОРИТ червен
АДИНГФАВОРИТ тъмно зелен
АДИНГФАВОРИТ светло зелен
АДИНГФАВОРИТ тъмно син
АДИНГФАВОРИТ светло син
АДИНГФАВОРИТ оранжев

Разход:
2Праймер В:                               0,30 - 0,35  kg/m
2Адингфаворит - глет:                       0,80 - 2,00   kg/m  

2Адингфаворит-боен:   првъ  слой 0,40 - 0,45  kg/m
2         втори  слой 0,30 - 0,40  kg/m

                                                                        2 трети слой 0,20 - 0,30  kg/m
2Адингфаворит - боен:                1,00 - 1,20  kg/m

Опасност за здравето: Необходимо е да се избягва контакт на продукта с кожата или очите, както и директно вдишване. При инцидентен 
контакт на продукта с кожата трябва незабавно да се отстрани с вода и сапун. Ако материалът навлезе в очите, необходимо е те веднага да се 
изплакнат обилно с вода и да се потърси лекарска помощ. Ако се погълне, необходимо е да се потърси лекарска помощ. Противопожарна 
безопасност: Aдингфаворит е негорим Почистване и депониране: Несвързаните остатъци от АДИНГФАВОРИТ се почистват с вода. 
Старата използвана опаковк е необходимо да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби и правила за този тип отпадъци. 
Препоръчваме начина на полагане и необходимите количества да се приспособят към условията на обекта, както и задължителното 
прилагане на съответно оборудване.

Вносител и дистрибутор:
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