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WATERPROOF COATING

HydroBlocker Waterproof Coating  je z vlakni ojačan premaz za popravilo puščanj, zapolnjevanje razpok in zaščitno 
sredstvo. Uporaben v vseh vremenskih razmerah.

LASTNOSTI
• Hitra popravila v vseh vremenskih razmerah, tudi ko dežuje ali sneži
• Primeren za suhe in vlažne površine
• Dober oprijem na praktično vse površine - aluminij, cink, svinec, steklo, kamen, asfalt,bitumen, trd PVC, strešne
   opeke, les…
• Enostavna uporaba
• Ne potrebuje prednamaza
• Lahko se nanese na navpične površine
• Zapolni razpoke in luknjice širine nekaj milimetrov
• Velika elastičnost
• Lahko se barva z akrilnimi laki
• Vremensko popolnoma odporen
• Ni odporen na topila
• Ni uporaben za EPS in PVC folije

PODROČJE UPORABE
• Za popravila različnih puščanj in zapolnjevanje razpok
• Za tesnjenje obrob okoli dimnikov, kovinskih zaključkov, strešnih odtokov, razpok v betonu
• Zaščitno sredstvo
• Tesnjenje znotraj in zunaj zgradb - balkoni, terase, strehe, ograje. 
• Primeren tudi za obcestne jarke,
• Za motorna vozila, čolne

TEHNIČNI PODATKI
Sveža masa
Osnova                    sintetična smola s topili, ojačana za vlakni
Izgled                     siva pasta
Mehanizem utrjevanja                   izhlapevanje topil
Specifična teža                    1050 ± 10 kg/m3
Čas utrjevanja                    24 - 48 h
Temperatura nanašanja                  -10°C do 40°C

Utrjena masa
Raztezek pri pretrgu     500 ± 50%
Temperaturna obstojnost    -25°C do +100°C
Poraba                     1 - 2 l/m2



NAVODILA ZA UPORABO
Površine očistimo in odstranimo zrahljane dele. Nanesemo premaz v tankem sloju s čopičem pravokotno na 
razpoke. V ekstremnih primerih lahko čez nekaj dni nanesemo tudi drugo plast.
Če je premaz zelo pastozen, ga lahko do 10%  razredčimo s Tekafin cleaner čistilom ali z nitro razredčilom ali čistilom 
na osnovi ogljikovodikov (bencin), da se lažje razmaže po površini.
Orodje očistimo s Tekafin cleaner čistilom.

PAKIRANJE
• 1l doza

SKLADIŠČENJE
12 mesecev v suhih prostorih pri temperaturah nižjih od 30°C in v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, ROKOVANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE 
Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje, osebni varovalni opremi, kot tudi informacije o 
odstranjevanju, se nahajajo v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko pridobite tudi pri 
vašem prodajnem zastopniku TKK.

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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