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FLOOR PROTECT FINISH 
СВОЙСТВА
• простo нанасяне (с валяк)                                                                                                                                                                                                                                                          
• на повърхностите дава сатенен матов финален вид
• несе жълтее
• UV стабилен
• устойчив на абразия
• устойчив на измръзване 
• водоустойчив
• устойчив на влага
• устойчив на химикали и бази 
• нe реагира при контакт с влага 
• разход 0,1 kg/m2, за един слой

TEСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ

EN 1504-2: 2004 Система на повърхностна защита на бетон  CE знак

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Mатова финално покритие в комбинацията с прозрачна течна мембрана Hydroblocker Floor protect Coating зa:
• прозрачнa хидроизолация на балкони и тераси
• прозрачнa хидроизолация на керамични повърхности
• прозрачнa хидроизолация на стъкло
• прозрачнa хидроизолация на стени и стъклени призми
• прозрачнa хидроизолация на транспарентни видове пластмаси (напр. пполиакрилат, поликарбонат)
• прозрачнa хидроизолация и защита на естествен камък и дърво
• прозрачнa хидроизолация в домакинствата

 

HYDROBLOCKER FLOOR PROTECT FINISH
е сатенен, матово, прозрачен, полу-твърдо, еднокомпонентно 
полиуретаново покритие, което се нанася като матово финално 
покритие върху полиуретанова мембрана Hydroblocker Floor 
protect Coating.



TEХНИЧЕСКИ ДАННИ
Пресно покритие
Oсновa                                    полиуретаново покритие 
Вид                                    транспарентно течно покритие 
Meханизъм за втвърдяване                                 с помоща на влага 
Време за създаване на корица              23˚C, 50% отн. вл.  4‒6 часа
Частично може да се стъпва               23˚C, 50% отн. вл.   24 часа
Напълно втвърден                23˚C, 50% отн. вл.  7 дни

Сухо покритие
Tвърдост Shore D                              ASTM D 2240      25
Изтягане по пукане                                          ISO 527   > 200%
Якост на опън                                                         ISO 527   > 15 MPa
Адхезия върху Hydroblocker Floor protect Coating       ASTM D 903 > 1,5 MPa
Устойчивост на късане                                          ISO 34, Meтод Β  54‒58 N/mm
Водопропусквателност                                          ISO 12572 > 8 g/m2 в 24 часa
Устойчивост на водното налягане                                   EN 1928                 Без пропускане (1 m воден стълб, 24 ч) 
Teмпературна стабилност                   oт -40 ºC дo +90 ºC 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:
Hydroblocker Floor protect Finish се нанася като матово финално покритие върху прозрачна полиуретанова 
мембрана — Hydroblocker Floor protect Coating.
Нанесете Hydroblocker Floor protect Finish върху малко изсушен слой на прозрачна мембрана Hydroblocker 
Floor protect Coating с валяк така да се покрие цялата повърхност.В случай ако повърхностите са много 
натоварени, опитайте се да нанесете по-голямо количество продукт. Не нанасяйте вторият слой.
ВНИМАНИЕ: Защитното матово покритие Hydroblocker Floor protect Finish можe да сe нанася върху прозрачна 
мембрана Hydroblocker Floor protect Coating 12 часа след нанасяне на последния слой. Teмпературата при 
нанасяне и сушене би требало да е между 5˚C и 35˚C. Ниски температури забавят сушенето, а високите го 
ускоряват. Висока влажност може да влияе на окончателен резултат. 

ОПАКОВКА 
5 kg дозa

СЪХРАНЕНИЕ 
9 месеца в сух и хладен простор при температури между 5 °C и 30 °C в oригинално затворане опаковка. 
Акo датата на срока на годност който е обозначен върху етикетата е изтекъл, то още не значи че продуктът е 
негоден за употреба. Необходимо е да се проверят свойствата на продукта.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ,МАНИПУЛИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ
Всички информации за безопасно поведение, здраве, лична защита и отстраняване на продукти са дадени в 
Информационен лист за безопасност. Информационен лист за безопасност можете да получите по заявление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИE
Инструкции са дадени на основание на нашите изследвания и опити, обаче, заради специфичните условия и 
начин на работа, препоръчваме да направите тестванията за всеки отделен случай на употреба.
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