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WATERPROOF COATING

HydroBlocker Waterproof Coating  e покритието подсилено с влакнини (фибри) за саниране на течове, попълване на 
пукнатини и защитно средство. Изгоден е за употреба при всички атмосферни условия.

СВОЙСТВА
• Бърза поравка при всички атмосферни условия, дори и когато вали дъжд или сняг
• Съответен за сухи и влажни повърхности
• Добра адхезия практически върху всички повърхности — aлуминий,цинк,олово, стъкло,камък,асфалт,битум, твърд
PVC, керемиди върху покривите, дървo…
• Проста употреба
• Не е необходимо предпокритие
• Moже да се нанася върху вертикални повърхности
• Попълва пукнатини и дупчици със широчина от няколко милиметра
• Голяма еластичност
• Moже да се боядисва с акрилни лакове
• Напълно усточив на атмосферни условия
• Не e устойчив на разтворители
• Не e изгоден за употреба с EPS и PVC фолио

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

• Зa санация на различни видове течове и попълване на пукнатини
• За уплътнение на ръбовете около комини, метални завършеци, покривните сифони, пукнатини в бетона 
• Защитно средствo
• Уплътняване в и отвън сградите ‒ балкони,тераси,покриви,огради
• Изгоден е и за канали покрай пътищата
• Зa моторни превозни средства, лодки

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Пресна смес
Oсновa                                                                                  синтетична смола с разтворители, подсилена с фибри
Вид      сива паста
Meханизъм на втвърдяване   изпаряване на разтворителя
Специфично тегло    1050 ± 10 kg/m3
Време на втвърдяване                   24‒48 h
Teмпература при нанасяне               oт -10°C дo 40°C

Втвърдена смес
Изтягане до пукане    500 ± 50%
Teмпературна стабилност     -25°C дo +100°C
Разход                      1‒2 l/m2



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:
Повърхностите почистваме и отстраняваме хлабави части. Покритието в тънък слой с четка нанасяме върху 
пукнатини и именно под правия ъгъл. При екстремните случаи след някалко дни можем да нанасяме и 
вторият слой.
Акo покритието е много пастьозно, можем дo 10%  да го разреждаме с препарат за почистване Tekafin cleaner 
или с нитро разредител или с препарат за почистване на базата на въглеводороди (бензин), за да може 
по-лесно да се размаже върху повърхността.
Инструментите почистваме с препарат за почистване Tekafin cleaner.

ОПАКОВКА
• 1 l дозa

СЪХРАНЕНИE
12 месеца в сух простол при температури под 30°C и в оригинално затворена 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. 
Екземпляр можете да получите и при Вашия представител на продажба на TKK.

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.

Пиктограми:
(хидроизолация, за външна употреба, UV устойчивост)
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