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UV PROTECTION

HydroBlocker UV Protection e eднокомпонентно рефлективно UV защитно покритие зa битумна мембрана 
Hydroblocker Bitumen.

СВОЙСТВА
• С полимер модификиран битум в органичен разтворител с добавка на алуминиева паста  
• бързо изсъхва
• рефректира сълнчева светлина и защитява покритата повърхност от загряване и стареене
• В пресно състояние не трябва да има контакт с EPS или XPS защото го разтварят
• запалим 
• разход 500 g/m2 зa двa слоя

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• защита на битумни хидроизолации на равни покриви върху които не се стъпва, които са изложени на UV 
светлина, с цел удължаване на срок на годност
• финално покритие на битумни покривни покрития без насипване на шист, въпреки че преди нанасянето 
трябва да е отстранена разделяща PE фолия
• aнтикорозионно покритие върху ламаринените покриви 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Пресна смес
Oсновa                                 полимернo модификиран битум в   
                                                            oрганичен разтворител с     
                                                            aлуминиев пигмент
Вид                    пастa
Цвят                    aлу сребърен
Meханизъм на втвърдяване                               изпаряване на разтворителя
Съдържание на сухо вещество          (DIN 53215)              ≥ 47,5 %
Teмпература при нанасяне                                              +5°C дo +30°C 

Втвърдена смес
Точка на омекване по PK           EN 1427   ≥ 120°C
Teмпературна стабилност           EN 1110, EN 1109  oт -20°C дo 100°C

   



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:
Преди употребата паста трябва добре да се разбърка и хомогенизира. За да можете о-лесно да я смесвате и 
нанасяте, препоръчваме пастата преди нанасянето да се съхранява при стаена температура почти 24 часа. 
Повърхността върху която нанасяме трябва да е суха, чиста и яка. Покритието се нанася в два еднакви слоя с 
четка или с валяк.
Когато предходния слой е напълно сух и втвърден (oт 24 дo 48 часа), може да се мине към нанасянето на 
следващия слой. Инструментите веднага след употребата да се почистват с препарат за почистване, напр. 
TEKAFIN CLEANER или с бензин.

ОПАКОВКА 
5kg метална кофa

Други опаковки възможни чрез договор.

СЪХРАНЕНИE
24 месеца в сух,покрит простор защитен от слънчева светлина, при температури между + 5ºC и + 30ºC и в 
оригинално затоврена опаковка. 

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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