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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

NEOPROOF POLYUREA 
 
NEOPROOF POLYUREA – dvikomponentė alifatinė, tepama hidroizoliacinė 
poliurėjos danga stogams, kur reikia ypatingo ilgaamžiškumo ir išskirtinių 
hidroizoliacinių savybių. Nereikia specialios įrangos. Susiformuoja danga be 
pūslių, visiškai neįgerianti vandens, ypatingai atspari UV spinduliams ir 
mechaniniam poveikiui. 

 
Savybės  

- Visiškai apsaugo nuo drėgmės įsiskverbimo; 
- Suteikia padidintą atsparumą lenkimui ir tempimui; 
- Ypatingai machaniškai atspari; 
- Nereikia specialios įrangos; 
- Ypatingai atspari UV spinduliams; 
- Puikiai sukimba su tokias paviršiais, kaip betonas, tinkas, mūras, metalas ir mediena; 
- Nesiformuoja pūslės; 
- Greitai džiūsta ir kietėja; 
- Ilgas sunaudojimo laikas; 
- Sandarina trūkius; 
- Lengvai naudojama; 
- Ilgaamžė hidroizoliacinė apsauga; 
- Idealus sprendimas eksploatuojamų stogų hidroizoliavimui; 
- Atspari temperatūrai nuo -35°C iki +80°C. 

 

Panaudojimas 
- Betoniniams, cemento plokščių, mozaikos stogams; 
- Stogams su stovinčiu vandeniu; 
- Metaliniams paviršiams, pirmiausia juos nugruntavus tinkamu gruntu (NEOPOX SPECIAL PRIMER 1225 

gruntu, kur reikia antikorozinės apsaugos); 
- Ant senų ir naujų poliuretaninės hidroizoliacijos dangų; 
- Kaip viršutinė danga ant purškiamos aromatinės poliurėjos dangos; 
- Poliuretano putų izoliacijos apsaugai.  

 

Paviršiaus paruošimas 
Dengiamas paviršius turi būti švarus, sausas, be sukibimą silpninančių medžiagų tokių, kaip dulkės, tepalai, riebalai 
ir pan. Ištrupėjimus suremontuoti. Paviršius turi būti lygus ir vienalytis, be trūkių ar įskilimų. Prieš dengiant 
rekomenduojama užpildyti poras, kad būtų geresnis sukibimas ir dengiamumas, naudojant gruntą ACQUA PRIMER 
NP, atskiestą su vandeniu (10-15% pagal svorį). Paviršiaus temperatūra turi būti aukštesnė nei +12°C. 
 

Dengimas 
Maišykite dalis A ir B maišytuvu (400rpm) 2-3 minutes. NEOPROOF POLYUREA dengiama teptuku, voleliu arba 
beoriu purkštuvu, praėjus 24 valandoms po gruntavimo ACQUA PRIMER NP gruntu. NEOPROOF POLYUREA 
dengiama dviem sluoksniais. Skiesti negalima.  
Negalima dengti drėgnomis oro sąlygomis arba, jei tikimasi lietaus dangos džiūvimo metu. Dengimo sąlygos: 
pagrindo drėgmė - <4%, santykinė atmosferos drėgmė - <85%, naudojimo temperatūra +5°C - +35°C. Dengiant ant 
paviršių su didesniais nei 1,5 mm trūkiais, dangą reikia armuoti neaustinio poliesterio audiniu. Tokiu atveju reik ia 
dengti ne mažiau kaip tris sluoksnius. Visada naudoti tinkamą stogo ventiliaciją. 
Iš karto po panaudojimo įrankiai valomi NEOTEX 1021 valikliu. Išteptos dėmės valomos NEOTEX 1021, kol dar 
nesukietėję. Produktui sukietėjus, jis valomas mechaniškai. 
 

Išeiga 
1-1,2 kg/m2 per 2 sluoksnius ant betoninio paviršiaus. 
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Pakuotė ir sandėliavimas 
21 kg pakuotė (A ir B komponentai reikiamomis proporcijomis). Komponentas A galioja 2 metus sandarioje 
pakuotėje, sandėliuojant +5 - +45°C temperatūroje. Komponentas B galioja 1 metus sandarioje pakuotėje, 
sandėliuojant +5 - +35°C temperatūroje,  
 

Techniniai duomenys 
Spalva balta 

Kietųjų dalelių pagal svorį (ASTM D5201)  >85% 

Temperatūrinis atsparumas –35°C ÷ +80°C 

Kietumas A Shore (EN ISO 868:2003/ASTM 2240)  78 

Kietumas D Shore (EN ISO 868:2003/ASTM 2240)  30 

Kapiliarinė absorbcija (EN 1062-3) 0.0 kg/m²·min0.5 

Leistinas paviršiaus drėgnumas <4% 

Dengimo temperatūra +5°C ÷ +35°C 

Pailgėjimas (ASTM D412) 420% 

Atsparumas tempimui plėšiant (prie 23°C) 11,1 N/mm2 

Sukibimas su betonu (ASTM D4541) >3 N/mm2 

Atspindėjimas (SR%) (ASTM E 903-96) 87 

Atspindėjimo indeksas SRI (ASTM G159-98) 109 

Emisijos faktorius (ASTM E408-74) 0,85 

Atsparumas UV senėjimui S/W3/I4 

Atsparumas pastoviam judėjimui – daugkartinis 
trūkių sandarinimas (TR-008) 

1000 ciklų prie -10°C  
(W3-25 metai) 

Sunaudojimas: 
prie 5°C 
prie 23°C 
prie 35°C 

 
140 min 
100 min 
60 min 

Sausa palietus: 
prie 5°C 
prie 23°C 
prie 35°C 

 
10 val 
5 val 
3 val 

Galima dengti sekantį sluoksnį / vaikščioti: 
prie 5°C 
prie 23°C 
prie 35°C 

 
24 val 
18 val 
12 val 
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Neoproof Polyurea 

Betoninių paviršių apsaugos sistema 

Laidumas CO2 SD>50 m 

Laidumas vandens garams Klasė II 

Kapiliarinė absorbcija ir vandens 

pralaidumas 

W<0,1 kg/m2h0,5 

Sukibimo stipris ≥1,5 N/mm2 

Reakcija į ugnį Euroklasė F 

Pavojingų medžiagų Atitinka 5.3 

 


