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Neoproof PU 360 
 

Опис виробу Neoproof PU360 модифікований поліуретановий 

еластомірний компаунд на водній основі ідеально 

підходить для гідроізоляції горизонтальних і 

вертикальних будівельних поверхонь перед 

нанесенням штукатурки, плитки або укладання 

цементної стяжки. 

Застосування  Підходить для гідроізоляції вологих кімнат (кухні, 

ванні кімнати і т.д.), терас, дахів. 

 Ідеально підходить для горизонтальних і 

вертикальних будівельних поверхонь перед 

нанесенням штукатурки, цементнопіщаної стяжки 

або плитки. 

 Як пароізоляція покрівлі і стін перед установкою 

ізоляційних і звукоізоляційних панелей. 

Властивості/Переваги  Запобігає проникненню вологи, забезпечуючи 

повну герметизацію. 

 Підвищує міцність на розтягнення і згинання 

 Швидко висихає. 

 Закриває тріщини. 

 Екологічна нешкідливість так як не містить 

розчинників і бітуму. 

 Відмінне склеювання з усіма будівельними 

матеріалами, такими як бетон, штукатурка, цегляна 

кладка, метал, дерево. 

 Економічний і легко наноситься. 

Технічні характеристики  

Густота (EN ISO 2811-1:2011) 1,44 ± 0,05 kg/l 

pH значення (водневий 

показник) (ISO 1148) 

8-9 

Твердість по Шору A (EN ISO 

868:2003/ASTM 2240) 

70 

Час висихання (25 C, 50% RH) 2-3 години (початковий), 24 години (фінальний) 

Витрати 1-1,2 kg/m2 на 2 шари (цементна поверхня) 

Коефіцієнт поглинання (EN 

1062-3:2008) 

0,00 kg/m min 

Приземна вологість <4% 

Температура нанесення +80C до +350C   

Робоча температура -50C до +800C 
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Ступінь зчеплення 

модифікованого розчину на 

мембрані 

> 2Ν/mm2 після 14 днів 

Зчеплення с бетоном (ASTM 

D4541) 

> 2.5Ν/mm2   

Інструкція по застосуванню Підготовка поверхні: основа повинна бути гладкою і 

однорідною (тобто без отворів, тріщин, виїмок). В 

іншому випадку вони повинні бути оброблені 

відповідним чином (наприклад шпаклівкою). Крім 

того основа повинна бути чистою, сухою і не мати 

таких забруднень як пил, олії, жири, сторонні 

предмети. Перед нанесенням Neoproof PU360 для 

заповнення пор, поліпшення зчеплення і для більшого 

охоплення покриття поверхні матеріалом пропонуємо 

нанести Revinex, який розбавляється водою 1:4. 

Порядок нанесення: 

Neoproof PU360 наноситься після ретельного 

перемішування пензлем, щіткою або валиком. Перший 

шар повинен бути розведений водою максимум на 5%. 

Проте слід перевірити, щоб товщини покриття було 

достатньо, щоб не подовжувати час висихання. 

Neoproof PU360 зазвичай наноситься не менше двох 

шарів в напрямку відмінному від того, в якому був 

нанесений попередній шар. Після висихання першого 

шару другий наноситься через 24 години. 

У другій шар рекомендується додати 5-10% 

кварцового піску (M32 тип) в Neoproof PU360, щоб 

покращити зчеплення плиткового клею і штукатурки. 

Примітки Матеріал не повинен наноситися в умовах вологості 

або якщо умови вологості будуть переважати в період 

висихання. 

Для об'єктів з більш складними вимогами і у випадках 

якщо тріщини більше 1.5 мм Neoproof PU360 може 

бути посилений армованим матеріалом. У цьому 

випадку буде потрібно нанести принаймні 3 шари. 

Рекомендується використовувати еластичний клей для 

плитки (C2TE S1 вид). 

Колір Білий 

Упаковка контейнер, 13 кг 

 


