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AQUASMART HYBRID-MONO (АКВАСМАРТ ГІБРИД-МОНО) 

Швидковисихаюче повністю аліфатичне поліуретаново-акрилове гібридне 

покриття на водній основі 
 

 

АКВАСМАРТ ГІБРИД МОНО - швидковисихаюче, 

аліфатичне поліуретаново-акрилове гібридне захисне покриття 

на водній основі. 

Продукт легко наноситься на вертикальні та горизонтальні 

поверхні та утворює безшовне, еластичне і 

водовідштовхувальне покриття. 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ТА ЗАХИСТУ: 

 пінополіуретану; 

 плоских покрівель; 

 цементних поверхонь; 

 легких покрівель з листів металу або волокнистого цементу (шифер); 

 для внутрішніх робіт (зовнішні роботи – при температурі експлуатації від -20 до +90°С); 

 для нанесення під плитку (наприклад, в приміщеннях з високою вологістю); 

 основи з бетону, волокнистого цементу, цементної черепиці, оцинкованої сталі 

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

 на неміцних поверхнях (міцність основи не менше 15МПа); 

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

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

ПЕРЕВАГИ: 

 На водній основі 

 Швидко сохне 

 Легке нанесення і нескладне коригування при нанесенні (2000-5000 сР) 

 Тиксотропне 

 Безшовне 

 Еластичне (> 300%) 

 Висока стійкість до впливу застійної води (за умови наявності належного зчеплення з основою) 

 Паропроникність: покриття «дихає», завдяки чому відсутнє накопичення вологи під покриттям. 

 Висока стійкість до впливу негативних погодних факторів і ультрафіолетових променів. 
Білий колір відбиває велику частину сонячних променів, що забезпечує значне зменшення 

внутрішньої температури конструкції. 

 Просте зафарбовування продукту, практично будь-якою пігментного пастою на водній основі 

(необхідне проведення тестового фарбування. 

Стандартні характеристики для основ з бетону: 
 Міцність: R 28 = 15 МПа. 

 Вологість: W <10%. 

 Температура: 5-35 C. 

 Відносна вологість: <85%. 
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Сумісні грунтовки: АКВАДУР, АКВАСМАРТ - ДУР, МІКРОСІЛЕР-ПУ або МІКРОСІЛЕР-50 

залежно від типу основи. 

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). 

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

однорідної маси низькообертовим міксером (300 об/хв). 

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 щіткою, шпателем або механічним методом розпилення. Для зручності 

роботи допускається розбавити матеріал водою (близько 5-10 % від обсягу). 

Якщо нанесення спеціальної грунтовки не потрібно (відсутні умови для застою або негативного 

тиску води), грунтування проводиться рідким складом матеріалу покриття, розведеного водою 

(15% від обсягу). 

Нанесення проводять у два шари після того, як грунтовка підсохне. 

Загальна витрата: 1,2 – 2 кг/ м2 
 При нанесенні валиком або пензлем: перший шар: 0,6-1 кг/м2, другий шар: 0,6-1 кг/м2. 

 При нанесенні механічним методом розпилення: перший шар : 0,5 – 0,6 кг/м2, другий шар : 0,5 - 

0,6 кг/м2  

Мінімальні загальні витрати: 1,2-2кг/м2 у разі застосування з метою гідроізоляції. 

Якщо матеріал використовується в якості захисної фарби, рекомендовані витрати складають 0,5-

0,7 кг/м2. 

Не рекомендується наносити матеріал в умовах дуже високої вологості повітря, при 

наявності ознак наближення дощу, а також поблизу прямих джерел холодних температур. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

У рідкому стані (перед нанесенням): 
Частка активної речовини - 70%. 

Властивість Одиниця 

виміру 

Метод випробування Показник 

В'язкість (по Брукфільду) сР Стандарт ASTM D2196-86, при +25 C 2000-5000 

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

+20 C 

1.3 

Температура при нанесенні °С - > +5 

У витриманому стані (після нанесення): 

Властивість Одиниця 

виміру 

Метод випробування Показник 

Температура експлуатації °С - -20°С - +90°С 
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Твердість по Шору А Стандарти ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 70 

Міцність на розтяг при +23 C кг/см2 

(Н/мм2) 

Стандарти ASTM D412 / EN-ISO-527-3 50 (5.0) 

Еластичність (подовження 

до розриву) при +23 C 

% Стандарти ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 300 

Стійкість до Н2О % - <5 

Випробування везерометрі 

QUV(прискорене старіння) 

(4 години ультрафіолету при 

+60 C (лампи UVB) + 4 

години COND при+50 C) 

- Стандарт ASTM G53 Випробування 

пройдено 

(2000 годин) 

 


