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AQUASMART®-DUR (Аквасмарт Дур) 

Двокомпонентне епоксидне покриття/ґрунтовка на водній основі, з 

низькою в’язкістю, 1:1 по об’єму. 
 

Аквасмарт Дур – це двокомпонентне епоксидне покриття, на водній 

основі для внутрішніх робіт (температура +10 - +40°С). Спеціально 

розроблене для використання по об’єму 1:1, завдяки чому можна 

використовувати невелику кількість матеріалу, а залишок зберігати для 

подальшого використання. Матеріал має низьку в’язкість та тривалий 

термін придатності, і саме тому ідеально підходить для виконання 

дрібних ремонтних робіт. За допомогою універсальних пігментних 

паст, AQUASMART®-DUR можна надати будь-який колір. Також в 

ґрунтовку можна додати кварцевий пісок в рівних частинах, щоб 

отримати відмінне захисне покриття для бетонних поверхонь. Матеріал 

має дуже низький рівень пожовтіння при тривалому впливі УФ. 

 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ТА ЗАХИСТУ: 

 Як ґрунтовка для ряду поліуретанових суспензій AQUASMART®, таких як HYPERDESMO® 

та інших епоксидних матеріалів; 

 як ґрунтовка для створення захисту від вологи; 

 захисний шар для бетону/ клейовий шар між старим та новим бетоном; 

 антипильове покриття для підлоги; 

 захисне покриття для старих металевих конструкцій; 

 гіпсових плит; 

 цементних поверхонь/цементно-піщаних стяжок; 

 закритих приміщень з підвищеною вологістю; 

 можна наносити на залізо, оцинковану сталь, алюміній, скло та дерево; 

 підвалів/фундаментів (житлових, приватних); 

 для сховищ різного типу (зернові культури, фрукти, овочесховища і т.п.) – внутрішня 

гідроізоляція без контакту з продуктами 

ПЕРЕВАГИ: 

 Застосовується у співвідношенні 1:1 по об’єму 

 швидке затвердіння навіть при низьких температурах (не нижче +12 oC) 

 слабовиражений запах, безпечний та незаймистий (VOC - 0). 

 підходить для використання в закритих приміщеннях 

 легко очистити 

 сильна адгезія (> 30 кг/см2), навіть з вологим або незатверділим бетоном, а також: залізом, 

оцинкованою сталлю, алюмінієм, склом та деревом 

 відмінні механічні властивості та стійкість до стирання (120 * 10-3 Gr) 

 легко зафарбовується пігментними пастами на водній основі (до 10%) 

 тривалий термін придатності робочого матеріалу (1 год при температурі +25 oC) 
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НАНЕСЕННЯ: 

Рекомендується здійснити контрольне нанесення перед застосуванням. 

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 очистити 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). 

Після відкриття тари, матеріал необхідно перемішати на протязі 3-5 хвилин до утворення 

однорідної маси низькообертовим міксером (300 оборотів за хвилину) або вручну. 

Не допускати попадання повітря при змішуванні (міксер повинен бути всередині тари з 

матеріалом). Для збільшення життєвого циклу готового до нанесення матеріалу його 

рекомендовано перелити в більшу за об’ємом ємність. 

Нанесення відбувається валиком. Оброблену поверхню необхідно захищати від дощу, опадів, 

вологи протягом 3 годин до появи поверхневої плівки. 

 Як ґрунтовка – 

 Наносити тонким шаром за допомогою валика в 2 шари з загальними максимальними 

витратами 150-200 г/м2: перший шар – 0,75 – 100 г/м2, другий шар - 0,75 – 100 г/м2 

 Як захист від вологи/води (не ˃1 атмосфери) 

Наносити валиком в 3 шари з загальними витратами 500-600 г/м2: перший шар – 170 – 200 

г/м2, другий шар - 170 – 200 г/м2, третій шар – 170-200 г/м2 

Час нанесення наступного шару неможливо визначити в годинах, оскільки він повністю 

залежить від погодних умов: це може бути до 2 годин влітку та до 24 годин взимку.  

Щоб визначити, коли слід наносити наступний шар користуйтесь загальним правилом: 

наносити наступний шар (АКВАСМАРТ-DUR або ГІПЕРДЕСМО) потрібно тоді, коли 

матеріал затвердів до такої міри, що його не можна продавити нігтем.  

 Не перевищуйте вказані норми витрат, оскільки це негативно вплине на адгезію та 

довговічність матеріалу. 

 Життєздатність матеріалу – 1 година при максимальній температурі +25 oC. 

 Не використовувати при температурі нижче +12 oC. 

 Гарячий бетон перед нанесення необхідно зволожити. 

ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ: 

Очистку інструменту необхідно проводити спочатку папером, потім Солвент, ксилолом або 

розчинниками 646, 647, 648 безпосередньо після використання. 

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ: 

При роботі з матеріалом необхідно захищати відкриті ділянки шкіри (перчатками, захисним 

одягом) та дихальні шляхи маскою, щоб уникнути вдихання летючих органічних сполук, що 

можуть виділятися з матеріалу. 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: 

Застосовувати у добре провітрюваних місцях, де не палять, подалі від відкритого вогню. У 

закритих приміщеннях використовують вентилятори та вуглецеві активні маски. 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

В рідкій формі (перед нанесенням, після змішування): 

Компонент A – молочно білий, компонент B – жовтий 

Властивість Од. 

виміру 

Метод Значення 

В’язкість (Брукфільд) 

змішаного матеріалу 
cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 100 

Густина г/см3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 

@ 20 oC 
1.0 

Пропорції змішування 
A:B, по 

об’єму 
- 1:1 

Час затвердіння до відлипання, 

25 

oC та відносна вологість 55%  

годин - 3-5 

Повне затвердіння днів - 3 

 

 

Час до нанесення наступного 

шару 

 

 

- 

 

 

- 

Коли матеріал 

затвердів до такої 

міри, що його не 

можна продавити 

нігтем 

Життєздатність годин - 1 при 25 oC 

В твердому стані (після нанесення): 

Характеристика Од. 

вимір

у 

Метод Значення 

Температура експлуатації oC - 10-40 

Адгезія до бетону 
кг/см2 

(N/мм2) 
ASTM D4541 

> 30 

(> 3) 

 

Стійкість до стирання 
 

Gr 

ASTM D4541 

(Табер 503, CS17, 1.0 кг, 1,000 

оборотів.) 

 

120 * 10-3 

 


