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UV PROTECTION

HydroBlocker UV Protection е еднокомпонентен рефлексивен УВ заштитен премаз за битуменската мембрана 
Hydroblocker Bitumen.

КАРАКТЕРИСТИКИ
• со полимер модификуван битумен во органски растворувач со додаток на алуминиумска паста
• брзо се суши
• ја одбива сончевата светлина и ја заштитува премачканата површина од загревање и од стареење
• во свежа состојба не смее да дојде во контакт со EPS или XPS затоа што го растворуваат
• запалив 
• потрошувачкa 500 g/m2 за два слоја

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА
• заштита на битуменската хидроизолација на рамни покриви преку кои не се гази, кои се изложени на УВ 
светлина, со цел продолжување на животниот век
• завршен премаз на битуменски покривни покривачи без посипување од шкрилци, пред нанесувањето мора 
да биде отстранета раздвојувачката PE фолиja
• aнтикорозивен премаз на лимени покриви

TEХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа масa
Oсновa                                                                                       полимерно модификуван битумен во органски
                                                                                                                  растворувач со aлуминиумски пигмент
Изглед                                  пастa
Бoja                    aлу сребрена
Meханизам на стврднување                              испарување на растворувачот
Содржина на сува материја                (DIN 53215)              ≥ 47,5 %
Температура на нанесување                                        +5°C дo +30°C 

Стврдната масa
Tочка на омекнување според PK      EN 1427               ≥ 120°C
Teмпературна постојаност           EN 1110, EN 1109              oд -20°C дo 100°C

   



УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА:
Пред употребата пастата треба добро да се измеша и да се хомогенизира. За да ја мешате и нанесувате 
полесно, ви препорачуваме пред нанесувањето да ја складирате на собна температура најмалку 24 часа. 
Површината на која се нанесува мора да биде сува, чиста и цврста. Премазот се нанесува во два еднакви слоја 
со четка или со валец.
Кога претходниот слој целосно ќе се исуши и стврдне (од 24 до 48 часа), продолжете со нанесувањето на 
следниот слој. По употребата алатот веднаш да се исчисти со средство за чистење, на пр. TEKAFIN CLEANER или 
со бензин.

ПАКУВАЊE 
5kg метална кофа

Други пакувања возможни по договор.

СКЛАДИРАЊE
24 месеци во сув, покриен простор заштитен од сончева светлина, на температура помеѓу + 5°C и + 30°C и во 
оригинално затворена амбалажа 

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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