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Neoproof Polyurea C1 

Опис виробу Neoproof Polyurea C1 2-х компонентне товстошарове 

гідродроізоляційне покриття для дахів, яке наноситься 

пензлем і призначене для використання в ситуаціях, коли 

потрібна висока механічна міцність і високі показники 

гідроізоляції. Утворює вологонепроникну плівку, 

забезпечує нульове проникання води, не утворює 

бульбашки. Стійке до дії ультрафіолетового 

випромінювання і до механічних навантажень. Наноситься 

в один шар. 

Застосування  Покрівлі з бетону, цементно-стружкових плит, 

мозаїки, цементних розчинів. 

 Дахи, схильні до впливу стоячої води. 

 Металеві поверхні після нанесення відповідної 

ґрунтовки. 

 Нові або старі поліуретанові гідроізоляційні шари. 

 Захист ізоляції з поліуретанової піни. 

Властивості/Переваги  Запобігає проникненню вологи, забезпечує повну 
герметизацію. 

 Підвищує міцність на розтягнення і згинання. 

 Висока механічна міцність. 

 Стійкий до впливу УФ. 

 Відмінне склеювання з усіма будівельними 

матеріалами, такими як бетон, штукатурка, 

цегляна кладка, метал, дерево. 

 Не утворює бульбашки на поверхні. Під час 

висихання матеріалу не утворює отворів на 

поверхні. 

 Швидко висихає. 

 Тривала життєздатність. 

 Закриває тріщини. 

 Легкість в нанесенні. 

 Забезпечує тривалий гідроізоляційний захист. 

 Чудове рішення для гідроізоляції дахів, що 

допускають можливість ходіння. 

 Стійкий до впливу температури -35oC до +80oC. 
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Технічні характеристики  

Густота (EN ISO 2811-1:2011) 1,50 ± 0,3 кг/л 

Вміст твердих частинок за 

вагою (ASTM D5201) 

>85% 

Робоча температура -350C мін / +800C мах 

Твердість по Шору A (EN 

ISO 868:2003/ASTM 2240) 

76 

Твердість по Шору D (EN 

ISO 868:2003/ASTM 2240) 

25 

Витрати 0.75 кг/м2 (цементна поверхня) 

Товщина 700µm 

Коефіцієнт поглинання (EN 

1062-3:2008) 

0.00 кг/м2 мін.0,5 

Приземна вологість <4% 

Температура нанесення +50C до +350C 

Подовження (23oC) 460% 

Міцність на розрив (23oC) 9.8 Н/мм2 

Зчеплення з бетоном (ASTM 

D4541) 

> 3Н/мм2 

Життєздатність 

Температура Час 
5 oC 120 хвилин 

23 oC 90 хвилин 

35 oC 50 хвилин 

Затвердіння до відлипання 
5 oC 8 годин 

23 oC 4 години 

35 oC 2 години 

Нанесення верхнього шару/Можливість ходіння 
5 oC 24 години 

23 oC 18 годин 

35 oC 10 годин 

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, сипучі матеріали. Перед нанесенням Neoproof 

Polyurea C1 для заповнення пор, поліпшення зчеплення і 

для більшого охоплення покриття поверхні матеріалом 

пропонуємо нанести ґрунтовку Acqua Primer, яка 
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розбавляється водою (10% за вагою). Температура основи 

повинна бути вище + 12°C. 

Порядок нанесення: змішайте два компоненти додаючи 

компонент B до компоненту A перемішуючи (400 оберти) 

протягом 2-3 хвилин. Neoproof Polyurea C1 наноситься 

після ретельного перемішування за допомогою щітки або 

валика, через 24 години після нанесення ґрунтовки Acqua 

Primer. Neoproof Polyurea C1 наноситься в один шар без 

розбавлення. 

Примітки  Neoproof Polyurea C1 не повинен наноситися в умовах 

вологості або якщо умови вологості будуть переважати 

в період висихання виробу. 

 Умови для нанесення: Вологість поверхні <4%, 

Відносна атмосферна вологість: <85%. Нанесення 

потрібно виконувати при температурі від + 5°C до + 

35°C. 

 При покритті тріщин товщиною більш ніж 1.5 мм, 

потрібно покриття в два шари в зоні ураження. 

Колір Білий 

Упаковка Комплект, 20 кг в бляшаному контейнері (компонент A і B 

у фіксованій ваговій пропорції) 

 


