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WATERPROOF COATING

HydroBlocker Waterproof Coating е со влакна зацврснат премаз за санирање на истекувања, за пополнување на 
пукнатини и заштитно средство. Погоден е за употреба во сите временски услови.

КАРАКТЕРИСТИКИ
• Брза поправка во сите временски услови, дури и кога врне дожд или снег
• Соодветен за суви и за влажни површини
• Добро прилепување практично на сите површини – алуминиум, цинк, олово, стакло, камен, асфалт, битумен, тврд 
PVC, керамиди на покриви, дрво …
• Едноставна употреба
• Не е потребен предпремаз
• Може да се нанесува на вертикални површини
• Пополнува пукнатини и отвори со ширина од неколку милиметри
• Голема еластичност
• Moже да се бојадисува со акрилни лакови
• Целосно отпорен на временските услови
• Не е отпорен на растворувачи
• Не е подесен за употреба со EPS и со PVC фолија

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

• За санација на различни истекувања и за пополнување на пукнатини
• За заптивање на рабови околу оџаци, метални завршници, покривни сливници, пукнатини во бетон 
• Заштитно средство
• Заптивање во зградите и надвор од нив – балкони, тераси, покриви, огради
• Погоден е и за каналите крај патиштата
• За моторни возила, чамци

TEХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Свежа масa
Oсновa                                                                                   синтетичка смола со растворувачи, зацврсната со влакна
Изглед                      сива паста
Meханизам на стврднување   испарување на растворувачот
Специфична тежина      1050 ± 10 kg/m3
Време на стврднување                   24‒48 ч
Температура на нанесување                        од -10°C дo 40°C

Стврдната масa
Истегнување до пукање                   500 ± 50%
Температурна постојаност               -25°C дo +100°C
Потрошувачка                      1‒2 l/m2

 



УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА:
Површините треба да се исчистат и да се отстранант слабо врзувачките делови. Премазот во тенок слој со 
четка се нанесува на пукнатините и тоа под прав агол. Во екстремни случаи по неколку дена можеме да го 
нанесеме и вториот слој.
Доколку е премазот премногу пастозен, можеме до 10% да го разредиме со средството за чистење Tekafin 
cleaner или со нитро разредувач или со средство за чистење на база на јаглеводороди (бензин), за да се 
размачка полесно на површината.
Aлатот се чисти со средство за чистење Tekafin cleaner.

ПАКУВАЊE
• 1 l дозa

СКЛАДИРАЊE
12 месеци во сув простор на температура под 30°C и во оригинално затворена амбалажа.

ЗДРАВЈЕ, БЕЗБЕДНОСТ, РАКУВАЊЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ 
Дополнителните информации за безбедноста, упатството за безбедно постапување, лична заштитна опрема, 
како и информациите за отстранувањето се наоѓаат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист може да се 
добие на барање. Примерокот можете да го добиете и кај вашиот продажен застапник TKK.

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

Пиктограми:
(хидроизолација, за надворешна употреба, УВ отпорност)
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