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FLOOR PROTECT FINISH 
КАРАКТЕРИСТИКИ
• едноставно нанесување (со валец)                                                                                                                                                                                                                                                          
• на површините им дава кадифен, мат завршен изглед
• не пожолтува
• УВ стабилен
• отпорен на абразија
• отпорен на замрзнувањe 
• водоотпорен
• отпорен на влага
• отпорен на хемикалии и бази 
• не реагира во допир со влага 
• потрошувачка 0,1 kg/m2, за еден слој

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

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА
Maт завршен премаз во комбинација со проѕирна течна мембрана Hydroblocker Floor protect Coating зa:
• 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 FINISH
е кадифен, мат, транспарентен, полутврд, еднокомпонентен 
полиуретански премаз кој се нанесува како мат завршен слој преку 
полиуретанската мембрана Hydroblocker Floor protect Coating.



TEХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Свеж премаз
Oсновa                                    полиуретански премаз 
Изглед                                    транспарентен течен премаз 
Meханизам на стврднување                                 со помош на влага 
Време потребно за создавање на кора      23˚C, 50% рел.вл.           4‒6 часа
Делумно може да се гази                    23˚C, 50% рел.вл.           24 часа
Целосно стврднат    23˚C, 50% рел.вл.           7 дена

Сув премаз
Tврдост Shore D     ASTM D 2240               25
Истегнување до пукање   ISO 527   > 200%
Затегнувачка цврстина                  ISO 527   > 15 MPa
Прилепување нa Hydroblocker Floor protect Coating
      ASTM D 903  > 1,5 MPa
Oтпорност на кинење                  ISO 34, Meтода Б           54‒58 N/mm
Водопропустливост                  ISO 12572  > 8 g/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:
Hydroblocker Floor protect Finish се нанесува како мат завршен слој преку проѕирната полиуретанска 
мембрана — Hydroblocker Floor protect Coating.
Нанесете Hydroblocker Floor protect Finish преку делумно исушениот слој на проѕирната мембрана Hydrob-
locker Floor protect Coating со помош на валец, така да се покрие целата површина. Доколку се површините 
премногу оптеретени, обидете се да нанесете поголемо количество од производот. Не нанесувајте втор слој.
ВНИМАНИЕ: Заштитниот мат премаз Hydroblocker Floor protect Finish може да се нанесува преку проѕирната 
мембрана Hydroblocker Floor protect Coating 12 часа по нанесувањето на последниот слој. Температурата на 
нанесување и сушење би требало да биде помеѓу 5˚C и 35˚C. Ниските температури го забавуваат сушењето, а 
високите го забрзуваат. Високата влажност може да влијае на конечниот резултат. 

ПАКУВАЊE 
5 kg доза

СКЛАДИРАЊE 
9 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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