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HYPERDESMO 2K W (ГІПЕРДЕСМО®-2K-W) 

Двокомпонентне поліуретанове покриття, що не містить розчинників, для 

гідроізоляції і захисту резервуарів 

 

ГІПЕРДЕСМО ®-2K-W — двокомпонентне 

тиксотропне покриття, що не містить розчинників, на 

основі високоякісних еластомірних поліуретанів. Після 

полімеризації воно утворює міцну еластичну 

гідрофобну мембрану, призначену для гідроізоляції та 

захисту. Рекомендується для гідроізоляції резервуарів 

для води. 

 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ТА ЗАХИСТУ 

 резервуарів для води, вироблених з бетону, сталі або інших матеріалів; 

 збірних бетонних резервуарів; 

 резервуарів для питної води; 

 резервуарів з рухомими стінками унаслідок розширення або звуження 

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

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

дії УФ (на поверхнях резервуару, які піддаються дії прямих сонячних променів, 

ГІПЕРДЕСМО ®-2K-W втрачатиме колір, але це не впливає на характеристики 

продукції); 

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

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

ПЕРЕВАГИ: 

 Відмінна адгезія майже до будь-яких типів поверхонь (20 кг/см2). Завдяки відсутності 

розчинників можна використовувати у закритих приміщеннях. Надзвичайно гідрофобне та 

стійке до гідролізу; 

 широкий діапазон робочих температур: -40°С — +90°С. Чудова стійкість до дії хімічних 

речовин (NaOCL, KOH, …) 

 сертифіковане для резервуарів для питної води у відповідності з найновішими вимогами 

Європейського Союзу; 

 найбільш економічно ефективне рішення для резервуарів для води. 

НАНЕСЕННЯ: 

Наступні рекомендації представлені для бетонних резервуарів. 

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 
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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 (150-200 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. 

У випадку наявності глибоких нерівностей (ямок, відколів) поверхні заповніть герметиком 

ГІПЕРСІЛ®-25LM-S або ГІПЕРСІЛ®-EXPERT 150. 

ҐРУНТОВКА: Наносьте ґрунтовку АКВАДУР, АКВАСМАРТ-ДУР особливо у випадках тиску, 

який є нижчим за атмосферний (у підземних резервуарах). Після висихання ґрунтовки заповніть 

тріщини, отвори, краї стін і дна резервуара ГІПЕРСІЛ®-25LM-S або ГІПЕРСІЛ®-EXPERT, 

поліуретановою мастикою.  

Нанесення відбувається валиком. 

Загальна витрата: 1,4 – 2 кг/м2 у два шари: перший шар – 0,7 – 1 кг/ м2, другий шар - 0,7 – 1 кг/ 

м2 

Дно резервуару: один шар покриття з витрачанням матеріалу 1,4 кг/м2 є достатнім. 

Час до полімеризації після змішування двох компонентів становить 30 хв. при 20°С, його 

можна продовжити за допомогою: 

 утримання суміші у прохолодному місці без потрапляння сонячних променів; 

 виливання суміші на дно для її охолодження та наступного рівномірного розподілення; 

 виливання суміші у окремий широкий та мілкий контейнер. 

ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ: 

Очистку інструменту необхідно проводити спочатку паперовими рушниками, потім ксилолом або 

розчинниками 646, 647, 648 безпосередньо після використання. 

Не допускається використання цих розчинників для розбавлення мастики! 

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ: 

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

одягом) та дихальних шляхів маскою, щоб уникнути вдихання летючих органічних сполук, що 

можуть виділятися з матеріалу. Добре провітрювати закриті приміщення, в яких працюватимуть 

люди. Необхідно також враховувати можливість накопичення газу метану, що надходить із землі 

та потрапляє в резервуар. 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: тримати подалі від відкритого вогню. 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

У рідкій формі (перед нанесенням): 

ВЛАСТИВІСТЬ ОД. ВИМІРУ / 

МЕТОД 

КОМПОНЕНТ А 

(ОТВЕРДЖУВАЧ) 

КОМПОНЕНТ Б 

(ПОЛІМЕР) 

Форма — рідина тиксотропна паста 

В’язкість (за Брукфільдом) 
сПуаз (1Па с = 10 

Пуаз) /  

ASTM D2196-86, при 

25°С 

10 000 

Питома вага г/см3 /  

ASTM D1475 / DIN 

53217 / ISO 2811, при 

20°С 

1,22 1,37 

Твердий залишок % 
100 100 

Склад суміші вага 
1 частина 5 частин 

Час витримки між 

повторним нанесенням 
години 

6-48 

Життєздатність при 25°С хв 20-30 

У полімерізованій формі (після нанесення): 

ВЛАСТИВІСТЬ ОД. ВИМІРУ МЕТОД ДІАПАЗОН 

Робоча температура 
°С 

— -40 — +90 

Твердість 
по Шору D 

ASTM D2240 / DIN 

53505 / ISO R868  

 

> 40  

 

Подовження при розриві % 
ASTM D412  

 

> 100  

 

Межа міцності на розрив кг/см2 

(Н/мм2) 

ASTM D412  

 

200  

(20)  

Водопоглинання % 
DIN 53495  

 

< 0.5  

 

Адгезія до бетону кг/см2 

(Н/мм2) 

ASTM D4541  

 

20  

(2)  

 


