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HYPERDESMO®-CLASSIC
Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού,
µε εύκολη εφαρµογή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
®

Το HYPERDESMO -CLASSIC είναι υλικό ενός
συστατικού το οποίο πολυµερίζεται µε την υγρασία
της ατµόσφαιρας και παράγει µια ιδιαίτερα
υδρόφοβη µεµβράνη. Είναι ιδανικό για γενική
χρήση, µια οικονοµική και απλή λύση στεγάνωσης.
Έχει άριστη πρόσφυση σε σχεδόν όλα τα
υποστρώµατα.
Αποτελείται από καθαρή, ελαστοµερή, υδρόφοβη,
πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, µαζί µε ειδικά
ανόργανα
συστατικά,
παρέχει
στο
προϊόν
εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες.
Εφαρµόζεται µε ρολό, βούρτσα ή ψεκασµό (airless
200-250 bar) σε δυο στρώσεις µε ελάχιστη
κατανάλωση 1.2-1.5 kg/m2.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Στεγάνωση και προστασία:
• Ελενίτ και λαµαρίνας,
• γυψοσανίδων και τσιµεντοσανίδων,
• ασφαλτόπανου,
• ανθώνων,
• βεραντών και µπαλκονιών,
• δωµάτων / ταρατσών,
• λουτρών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
∆εν προτείνεται για:
• Επιφάνειες µε χαµηλή συνεκτικότητα,
• στεγάνωση επιφανειών πισίνας οι οποίες
έρχονται σε απευθείας επαφή µε επεξεργασµένο
µε χηµικά νερό.

απαιτείται επίχριση µετά την εφαρµογή µε µια
λεπτή στρώση HYPERDESMO®-ΑDY-E (πάντα
χρωµατισµένο).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μεµβράνη χωρίς ενώσεις,
µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία,
διαπερατότητα υδρατµών,
αντοχή
στην
υδρόλυση
και
στους
µικροοργανισµούς,
• άριστη θερµική αντοχή, µέγιστη θερµοκρασία
λειτουργίας 80 oC,
• αντοχή στο ψύχος, η µεµβράνη παραµένει
ελαστική µέχρι και τους -40 oC.
•
•
•
•

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλα υποστρώµατα:
Σκυρόδεµα, αµιαντόπλακες, γαρµπιλοµωσαϊκό,
ταρατσόπλακες,
ανθεκτικές
ακρυλικές
και
ασφαλτικές
επαλείψεις,
ξύλινες
επιφάνειες,
οξειδωµένα µέταλλα και, µε ειδικό αστάρι,
γαλβανιζέ και αλουµίνιο. Για άλλες επιφάνειες,
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τεχνικό µας
τµήµα.
Συνθήκες υποστρώµατος όπου δεν απαιτείται
αστάρι:
• Σκληρότητα επιφάνειας: R28 = 15 Mpa.
• Υγρασία επιφάνειας: W < 10%.
• Θερµοκρασία εφαρµογής: t = 5-35 oC.
• Σχετική υγρασία ατµόσφαιρας: < 85%.
Συνθήκες υποστρώµατος όπου απαιτείται
αστάρι:
Βλέπε πίνακα επιλογής αγκυρωτικού.

Σε σκούρο χρώµα για εκτεθειµένη χρήση,
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HYPERDESMO®-CLASSIC
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθαρίζουµε την επιφάνεια από τα σαθρά υλικά,
σκόνη, φυτικούς οργανισµούς, άλατα, λάδια, κλπ.
Τα σαθρά υλικά πρέπει να λειαίνονται και να
αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία. Στην
περίπτωση άοπλης εφαρµογής του υλικού, οι
ενδεχοµένως υπάρχουσες έντονες ρηγµατώσεις
της επιφάνειας απαιτούν επισκευή πριν τη τελική
στρώση
µε
πολυουρεθανική
µαστίχη
®
HYPERSEAL -25LM.
Πριν την εφαρµογή
ανακατεύουµε το υλικό χειροκίνητα ή µε
αναδευτήρα σε χαµηλές στροφές για περίπου 10
λεπτά. Εφαρµόζεται µε ρολό, βούρτσα ή ψεκασµό
(airless 200-250 bar).
Οι διάφορες στρώσεις
(διαφορετικών
αποχρώσεων)
εφαρµόζονται
διαδοχικά κάθε 6-24 ώρες ανάλογα µε τις καιρικές
συνθήκες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Πρώτο χέρι: 0.6-0.8 kg/m2.
∆εύτερο χέρι 0.6-0.9 kg/m2.
Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: 1.2-1.5 kg/m2.

/ ύφασµα και στη συνέχεια µε SOLVENT-01. ∆εν
προτείνεται επαναληπτική χρήση ρολών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1 kg, 6 kg, 15 kg, 25 kg και βαρέλια 200 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ’ όσον δεν έχει
ανοιχτεί, τουλάχιστον 12 µήνες από την
ηµεροµηνία παραγωγής σε θερµοκρασία 5-25 oC
σε ξηρούς χώρους.
Από τη στιγµή που θα
ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άµεσα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Περιέχει διαλύτες οι οποίοι είναι εύφλεκτοι. Να
εφαρµόζεται µακριά από γυµνές φλόγες και
σπινθήρες. Να µην εφαρµόζεται σε κλειστούς,
χωρίς επαρκή µηχανικό εξαερισµό, χώρους και
χωρίς χρήση µασκών ενεργού άνθρακα.
Οι
διαλύτες είναι βαρύτεροι από τον ατµοσφαιρικό
αέρα, άρα έρπουν στο έδαφος.
Ζητήστε
απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.)
του υλικού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται αρχικώς µε στεγνό χαρτί

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σε ρευστή µορφή (πριν την εφαρµογή):
95% στερεό υλικό σε Ξυλόλη.
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

cP

ASTM D2196-86, @ 25 oC

3000-6000

gr/cm3

ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811,
@ 20 oC

1.3-1.4

C

ASTM D93, closed cup

42

Χρόνος στεγνώµατος (25 oC
& 55% RH)

ώρες

-

4

Χρόνος επαναβαφής

ώρες

-

6-24

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Ιξώδες (BROOKFIELD)
Ειδικό βάρος
Σηµείο ανάφλεξης

o
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HYPERDESMO®-CLASSIC
Η µεµβράνη (µετά την εφαρµογή):
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

o

-

-40 – 80

o

C

-

200

Σκληρότητα

Shore A

ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868

60

Τάση θραύσης στους 23 oC

kg/cm2
(N/mm2)

ASTM D412 / EN-ISO-527-3

55

Ελαστικότητα στους 23 oC

%

ASTM D412 / EN-ISO-527-3

> 300

∆ιαπερατότητα υδρατµών

gr/m2.hr

ASTM E96 (Water Method)

0.8

Πρόσφυση σε σκυρόδεµα

kg/cm2
(N/mm2)

ASTM D4541

> 20 (> 2)

Θερµοκρασία λειτουργίας

Μέγιστη θερµοκρασία
λειτουργίας (shock)

C

QUV ∆οκιµή Επιταχυνόµενης
Γήρανσης (4hr UV, @ 60 oC
(UVB Lamps) & 4hr COND @
50 oC)

-

ASTM G53

πέρασε
(µετά από 2000
ώρες)

Υδρόλυση (8% KOH, 14
µέρες στους 25-100 °C)

-

-

καµία αλλαγή στις
µηχανικές ιδιότητες

Υδρόλυση (H2O, κύκλος 14
ηµερών σε RT-100 oC)

-

-

καµία αλλαγή στις
µηχανικές ιδιότητες

Υδρόλυση (H2O, κύκλος 30
ηµερών σε 60-100 oC)

-

-

καµία αλλαγή στις
µηχανικές ιδιότητες

HCL (PH=2, 10 µέρες @ RT)

-

-

καµία αλλαγή στις
µηχανικές ιδιότητες

Θερµική αντοχή

-

EOTA TR011

πέρασε
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HYPERDESMO®-CLASSIC

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ΤΟΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.
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