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FLOOR PROTECT COATING 
КАРАКТЕРИСТИКИ 
• едноставно нанесување (со валец или со безвоздушен распрскувач)
• по нанесувањето создава рамна транспарентна површина 
• површината може да се гази
• не пожолтува
• старите и оксидирани површини транспарентен изглед
• чува од стаклените делови во случај на лом
• по нанесувањето создава рамна транспарентна површина 
• УВ стабилна 
• отпорна на вода и на замрзнување
• премостува пукнатини 
• обезбедува паропропустливост 
• обезбедува извонредна отпорност на временски влијанија
• исклучителна адхезија на керамички плочки и на глазирани површини 
• отпорна на детегент, масло, морска вода и хемикалии кои се користат во домаќинството 
• потрошувачкa 0,9 - 1,1 kg/m2, за два слоја  

TEСТОВИ И СЕРТИФИКАТИ

EN 1504-2: 2004 Систем за површинска заштита на бетон  CE знак

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА
• проѕирна хидроизолација на балкони и тераси
• проѕирна хидроизолација на керамички површини
• проѕирна хидроизолација на стакла
• проѕирна хидроизолација на ѕидови и стаклени призми
• проѕирна хидроизолација на транспарентни видови на пластика (на пр. полиакрилат, поликарбонат)
• проѕирна хидроизолација и заштита на природен камен и дрво
• проѕирна хидроизолација во домаќинството

 
HYDROBLOCKER FLOOR PROTECT COATING
е транаспарентна, полиуретанска, течна мембрана за 
хидроизолација. Минералните подлоги ги заштитува од продор на 
вода, смог, мраз и дожд. Мембраната дури и кога ќе остари 
останува проѕирна и еластична.



TEХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Свежа мембрана
Oсновa                       полиуретанска мембрана
Изглед                       проѕирна течна паста
Meханизам на стврднување                    со помош на влага 
Време потребно за создавање на кора                                            23˚C, 50 % рел.вл. 6 - 8 часа
Делумно може да се гази                                                 23˚C, 50 % рел.вл.  24 часа
Сосема стврдната                     23 ˚C, 50 % рел.вл.  7 дена

Зацврстена мембрана 
Tврдост Shore D    ASTM D 2240                 25
Истегнување до пукање  ISO 527    300 - 350 %
Затегнувачка цврстина   ISO 527    24 - 26 MPa
Oтпорност на кинење   ISO 34, Meтода Б   54‒58 N/mm 
Водопропустливост   ISO 12572   > 8 gr/m2 за 24 часa
Oтпорност на притисок на водата EN 1928   Без пропуштање (1 m воден столб, 24 h) 
Teмпературна постојаност     oд -40 ºC дo +90 ºC 

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
Подготовка на површината 
Правилно подготвената површина е од посебна важност за постигнување на трајноста на премазот.
Површината мора да биде цврста, чиста, сува, без прашина и маснотии. Треба да се отстранат сите 
разлабавени и слабо врзани делови. Површините се чистат со вода. Содржината на влага не смее да помине 
5%. Новите бетонски површини мора да се сушат најмалку 28 дена.
Сите нерамнини на површината треба да се израмнат.  
ВНИМАНИЕ: Hydroblocker Floor protect Coating не смее да се нанесува на површини кои се претходно 
обработени со активен силан, силоксан, силикон или со други водоотпорни материјали поради очекуваното 
лошо прилепување. Препорачуваме претходно да направите проба за прилепување доколку претходните 
премази не се познати.
За да обезбедиме сигурно прилепување, правиме претходен тест за прилепување и на мермер и на гранит.

Нанесување на преднамазот (активирање на површината)
Со преднамазот Hydroblocker Floor protect Primer премачкајте ги (активирајте ги) неапсорбирачките глазирани 
површини како што се глазирани керамички плочки, стакло и стаклени призми.
Чистата, сува крпа натопете ја во предпремазот и со неа премачкајте ја целата површина. Со тоа се активира 
целата површина и воедно се чисти од маснотии. Мораме да обезбедиме целата површина да биде 
премачкана, не смее да остане ниту еден дел од површината кој не е премачкан.
Предпремазот не се нанесува на транспарентна пластика (поликарбонат, полиакрилат итн.).
Вториот заштитен премаз Hydroblocker Floor protect Coating може да се нанесе 1 до 2 часа по нанесувањето 
на предпремазот.

Tранспарентна хидроизолациона мембрана
Hydroblocker Floor protect Coating се прелева преку површината која е обработена со предпремаз и се 
размачкува со валец или со четка така да се покрие целата површина.
По 12 часа – но не подолго од 18 часа – нанесете го вториот слој од мембраната - Hydroblocker Floor protect 
Coating. За подобро водонепропустливост и отпорност на абење може да се нанесе и третиот слој.
Дебелината на еден нанесен слој од мембраната Hydroblocker Floor protect Coating не смее да биде поголема 
од 1 mm (сув филм). Oптималната температура на нанесување и сушење е помеѓу 5˚C и 35˚C. Ниските 
температури го забавуваат сушењето, а високите го забрзуваат.
ВНИМАНИЕ: Додека е влажен, Hydroblocker Floor protect Coating е лизгав. Доколку сакаме да добиеме 
нелизгачка површина во текот на дождливите денови, мембраната треба да се посипе со соодветен агрегат 
додека е влажнa.

HydroBlocker FLOOR PROTECT COATING  



HydroBlocker FLOOR PROTECT COATING  

Завршен слoj
Доколку сакате мат завршен слој, нанесете еден слој од завршниот премаз - Hydroblocker Floor protect Finish.

ПАКУВАЊE 
5 kg конзервa

СКЛАДИРАЊE 
12 месеци во сув и ладен простор на температура помеѓу 5 °C и 30 °C во оригинално затворена амбалажа. 
Доколку истече датумот на рокот на траење на етикетата, тоа не значи дека е производот неупотреблив. 
Потребно е да се проверат карактеристиките на производот.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВЈЕТО, БЕЗБЕДНОСТА, РАКУВАЊЕТО И ОТСТРАНУВАЊЕТО
Сите информации за безбедното однесување, здравјето, личната заштита и отстранувањето на производот 
дадени се во безбедносниот лист. Безбедносниот лист може да се добие на барање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Упатствата се дадени врз основа на нашите истражувања и искуства, меѓутоа, поради специфичноста на 
условите и начинот на работа препорачуваме да изведете тестирања за секој случај на примена.
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