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FLOOR PROTECT FINISH 
LASTNOSTI
• enostavno nanašanje (z valjčkom)                                                                                                                                                                                                                                                          
• površinam da satenasti mat zaključek
• ne rumeni
• UV obstojen
• odporen proti abraziji
• odporen proti zmrzovanju 
• vodooporen
• odporen na vlago
• odporen proti kemikalijam in bazam 
• ne reagira v stiku z vlago 
• poraba 0,1 kg/m2, za eno plast

TESTI IN CERTIFIKATI
EN 1504-2: 2004 Sistem površinske zaščite betona                       CE znak

PODROČJE UPORABE
Mat zaključni premaz v  kombinaciji s prozorno tekočo membrano Hydroblocker Floor protect Coating za:
• prozorno hidroizolacijo balkonov in teras
• prozorno hidroizolacijo keramičnih površin
• prozorno hidroizolacijo stekla
• prozorno hidroizolacijo sten iz steklenih prizem
• prozorno hidroizolacijo transparentnih vrst plastike (npr. poliakrilat, polikarbonat)
• prozorno hidroizolacijo in zaščito naravnega kamna in lesa
• prozorno hidroizolacijo v gospodinjstvu

 

HYDROBLOCKER FLOOR PROTECT FINISH
je satenasti mat, transparentni, poltrdi, enokomponentni, 
poliuretanski premaz, ki se nanaša kot mat zaključek čez prozorno 
poliuretansko membrano - Hydroblocker Floor protect Coating.



TEHNIČNI PODATKI
Sveži premaz
Osnova                                                 poliuretanski premaz 
Izgled                                   transparentni tekoči premaz 
Mehanizem utrjevanja                                               s pomočjo vlage 
Čas tvorjenja kožice                               23 ˚C, 50 % rel. vl.            4-6 ur
Delno pohoden                                              23 ˚C, 50 % rel. vl.             24 ur
Popolnoma utrjen                               23 ˚C, 50 % rel. vl.                         7 dni

Suhi premaz
Trdota Shore D                                  ASTM D 2240                           25
Raztezek pri pretrgu                                ISO 527                            > 200 %
Natezna trdnost                   ISO 527                            > 15 MPa
Oprijem na Hydroblocker Floor protect Coating   ASTM D 903             > 1,5 MPa
Odpornost proti trganju                  ISO 34, Metoda Β             54 -58 N/mm
Vodoprepustnost                   ISO 12572             > 8 gr/m2 v 24 urah
Odpornost proti vodnemu tlaku                 EN 1928                            Nič puščanja (1 m vodni stolpec, 24 h) 
Temperaturna obstojnost                               -40 ˚C do +90 ˚C

NAVODILA ZA UPORABO
Hydroblocker Floor protect Finish se nanaša kot mat zaključek čez prozorno poliuretansko membrano - Hydrob-
locker Floor protect Coating.
Nanesite Hydroblocker Floor protect Finish čez posušeno plast prozorne membrane Hydroblocker Floor protect 
Coating s pomočjo valjčka, dokler se ne prekrije celotna površina. V primeru, da so površine zelo obremenjene, 
poskušajte nanesti večjo količino izdelka. Ne nanašajte druge plasti.
POZOR: Zaščitni mat premaz Hydroblocker Floor protect Finish se lahko nanaša čez prozorno membrano Hydrob-
locker Floor protect Coating 12 ur po nanašanju zadnje plasti. Temperatura nanašanja in sušenja naj bo med 5 ˚C in 
35 ˚C. Nizke temperature upočasnjujejo sušenje, visoke pa pospešujejo. Visoka vlažnost lahko vpliva na končni 
rezultat. 
 

PAKIRANJE 
5 kg pločevinka

SKLADIŠČENJE 
12 mesecev v suhih in hladnih prostorih pri temperaturi med 5 °C in 30 °C v originalno zaprti embalaži. 
V primeru pretečenega datuma, označenega na etiketi, to še ne pomeni, da izdelek ni uporaben. Preveriti je 
potrebno lastnosti izdelka.

INFORMACIJE O ZDRAVJU, VARNOSTI, ROKOVANJU IN ODSTRANEJVANJU
Vse informacije o varnem ravnanju, zdravju, osebni zaščiti in odstranjevanju izdelka so podane v varnostnem listu. 
Varnostni list je na voljo na zahtevo.

OPOZORILO
Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo 
predhodne preskuse za vsak primer uporabe.
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