
 ТОВ «ЛІБЕР УКРАЇНА» 

02105, м. Київ вул. Тампере, 5 

Тел: 044-364-22-53 

                                                                                                   Website: liber.com.ua 

E-mail: liberukraine@gmail.com 

  

 

HYPERSEAL ®-EXPERT-150 (ГІПЕРСИЛ®-EXPERT-150) 

Однокомпонентний, низькомодульний герметик, на основі поліуретану, 

ідеально підходить для застосування в умовах підвищеної вологості 
 

ГІПЕРСИЛ®-EXPERT-150 – це новий 

низькомодульний герметик, на основі поліуретану, 

спеціально розроблений для забезпечення 

безбульбашкового затвердіння навіть при дуже високих 

температурах у вологих кліматичних умовах. Продукт 

має відмінну тиксотропію, що дозволяє 

використовувати його навіть для великих 

компенсаційних з’єднань. 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ТА ГЕРМЕТИЗАЦІЇ УЩІЛЬНЮЮЧИХ 

ШВІВ: 

 монолітного бетону 

 на плоских покрівлях 

 збірних бетонних панелей 

 цегляних та блочних споруд 

 ємностей для зберігання води та плавальних басейнів – зовнішня та внутрішня 

гідроізоляція 

 металевих каркасів 

 алюмінієвих вікон та панелей 

 зрошувальних каналів 

 скла 

 граніту та мармуру 

 для зовнішніх та внутрішніх робіт 

 в закритих приміщеннях з підвищеною вологістю 

 в підвальних приміщеннях 

 на терасах, балконах, лоджіях 

 парапетах покрівель, вертикальних поверхнях будівельних конструкцій 

 сховища різного типу (зернові культури, фрукти, овочесховища і т.п.) – зовнішня та 

внутрішня гідроізоляція 

 силосні ями 

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

 на неміцних поверхнях (міцність основи не менше 15МПа) або поверхнях, що 

піддаються дії УФ; у випадку неміцної поверхні, основу необхідно попередньо обробити 

за допомогою Мікропраймер-PU для зміцнення бетону та створення міцної та 

довговічної основи для зчеплення з герметиком.  

 застосування на рихлих основах, поверхнях, що відшаровуються, а також з наявними 

інородніми включеннями (дерево, текстиль і т.п.)  

 Високопористі основи, запилені поверхні чи погано зміцнений бетон повинні бути 
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ретельно покриті герметиком, щоб запобігти утворенню бульбашок в незатверділому 

герметику, в результаті різкого підвищення температури поверхні. 

ПЕРЕВАГИ: 

 Запобігає утворенню бульбашок та здуття в складних кліматичних умовах; 

 відмінна тиксотропія; 

 відмінна адгезія (˃20 кг/см2) практично на всіх типах поверхонь, з використанням 

спеціальних ґрунтовок (наприклад Мікропраймер PU); 

 чудова міцність на стиснення (27 по Шору А) та збереження властивостей при різних 

кліматичних умовах; 

 відмінна хімічна стійкість (НСL, KOH …), підходить для ущільнюючих швів в 

плавальних басейнах та резервуарах з хімічно очищеною водою; 

 низькомодульний, коефіцієнт деформації шва 50%; 

 стійкість до впливу мікроорганізмів та грибків; 

 відмінна жаростійкість, для використання в місцях, де можливий вплив температури 

більше +60°C; 

 морозостійкість: герметик зберігає еластичність при температурах до -40 oC; 

 висока міцність на розтягування (> 700%). 

НАНЕСЕННЯ: 

Поверхня повинна бути сухою, хімічно нейтральною, рівною – без тріщин та руйнувань, чистою 

– без пилу, іржі та частинок, що відшаровуються. 

1. Очистити, видалити цементне молоко, шар що відстає, мастила очищують за допомогою 

абразивної обробки (піскоструй, алмазна торцьова фреза). Полімерні мембрани очищують 

за допомогою відповідних миючих, чистячих та знежирюючих засобів. 

2. Очистити поверхню за допомогою мийної машини високого тиску. Видалити залишки 

мастил та воску. 

3. При появі/наявності тріщин, холодних швів, нерівності поверхні необхідно заздалегідь 

відремонтувати ремонтною цементною сумішшю (наприклад, Neorep, Neocret). 

Потрібно ретельно очистити місце з’єднання та переконатися, що на поверхні відсутні олія, 

жир, віск та залишки силікону. 

При нанесенні герметика на пористу основу необхідно попередньо нанести ґрунтовку 

Мікропраймер PU, щоб виключити можливість виникнення бульбашок в незатверділому 

герметику (в тому випадку, якщо температура поверхні зросте). 

Нанесіть підкладковий матеріал – поліуретан з відкритими або закритими порами. 

Незважаючи на те, що рекомендовані обидва типи підкладки, все ж таки краще 

використовувати поліуретан з закритими порами, оскільки такий зовнішній шар не буде 

пошкоджений бульбашками, які можуть виникнути внаслідок різкого підвищення 

температури основи. 

Нанесення підкладкового матеріалу відіграє важливу роль, тому що гарантує дотримання 

необхідного співвідношення ширини до глибини, щоб забезпечити міцну основу для 

зчеплення з герметиком. 

а). Вставте герметик в пістолет-аплікатор, відріжте кінчик упаковки та виберіть відповідний 

наконечник для нанесення потрібного шару герметика. 

б). Нанесіть герметик на стик, попередньо переконавшись, що туди не потрапило повітря. 

в). Відразу після нанесення герметик рекомендується притиснути. 
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Співвідношення ширини до глибини повинне складати 2:1 при мінімальній глибині 10 

мм. 

ВИТРАТИ 

Погонних метрів з 600 см3: 

 

 

УПАКОВКА 

600 см3 тюбик. 300см3 картридж 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики Од. 

виміру 

Метод Значення 

Густина г/cм3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 

@ 20 oC 
1.45 

Час до зникнення відлипання, 

@ 77 oF (25oC) & 55% RH 
Год. - 2.5-3.5 

Швидкість затвердіння 
мм/день - 2-3 

Робоча температура oC - -40 до 80 

Міцність Шор A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 ±27 

Напруження при розтягуванні 

на 100% 

(N/мм2) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 0.3 

Розтягування 
% ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >700 

QUV Прискорене 

випробування на 

атмосферостійкість (4 год УФ, 

при 60oC (УФВ-лампи) & 4 

год COND при 50oC) 

- ASTM G53 Пройдено 

(після 2000год). 

Термічна стійкість (100 днів, 

80°C) 

- EOTA TR011 Пройдено 

Токсичність - - Немає обмежень після 

повного затвердіння 

Еластичність % DIN 52458 >90 

Гідроліз (8% KOH, 15 днів @ 

50°C) 

- - Еластомерні 

властивості не 

змінились 

Гідроліз (H2O, 30-денний 

цикл, 60-100°C) 

- - Еластомерні 

властивості не 

змінились 

HCl (PH=2, 10 днів @RT) - - Еластомерні 

властивості не 

Ширина 

Глибина 

 

5мм 

 

10мм 

 

15мм 

 

20мм 

 

25мм 

5мм 24 12    

10мм   4 3 2.4 

15мм     1.6 
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змінились 

Міцність зчеплення з бетоном кг/см2 

(N/мм2) 

ASTM D4541 
> 20 

(> 2) 

 

Основні характеристики Значення Відповідні технічні 

стандарти 
Реакція на вогонь Клас E EN ISO 11925-2 

Еластичне відновлення (%) >70% EN ISO 7389 

Гідравлічний опір (мм) ≤3мм EN ISO 7390 

Міцність на розтягування – середній модуль пружності- при 

+23oC 

≤0.4MPa EN ISO 8339 

Міцність на розтягування – середній модуль пружності – при -

30oC 

≤0.9MPa EN ISO 8339 

Міцність на розтягування при безперервному розтягуванні NF EN 8340 

Адгезія/сила зчеплення при різних температурах NF EN ISO 9047 

Втрата ваги/об’єму ≤10% EN ISO 10563 

Міцність на розтягування при безперервному розтягуванні після 

занурення у воду (4 дні) 

NF EN ISO 10590 

Межа міцності при розриві (можливість зміщення 50%) NF EN ISO 8340 

Вимоги до навколишнього середовища:   

Міцність на розтягування при безперервному розтягуванні після 

занурення у воду (28 днів) 

NF EN ISO 10590 

Міцність на розтягування при безперервному розтягуванні після 

занурення у солону воду (28 днів) 

NF EN ISO 10590 

Адгезія/сила зчеплення після дії тепла, води, та штучного 

освітлення через скло 

NF EN ISO 11431 
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