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HYPERDESMO -ADY-E (ГІПЕРДЕСМО- ADY-E) 

Однокомпонентне напівблискуче аліфатичне еластичне поліуретанове 

топінгове покриття 
 

ГІПЕРДЕСМО -ADY-E — однокомпонентне поліуретанове 

покриття, яке використовується як фінішний захисний шар. Містить 

спеціальні неорганічні наповнювачі, які при поєднанні з невеликою 

кількістю (5-10%) пігментної пасти ALCHIMICA мають прекрасну 

здатність повністю покривати поверхню. Це сприяє мінімальній 

витраті матеріалу та уникненню необхідності нанесення другого 

шару покриття (у випадку простого захисту від УФ, без стійкості до 

витирання у результаті руху), що знижує витрати. 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ У ЯКОСТІ: 

 захисного покриття асортименту продукції ГІПЕРДЕСМО; 

 топінгового шару підлогових покриттів 

 для зовнішніх та внутрішніх робіт 

 

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.); 

 нанесення товстим шаром. 

ПЕРЕВАГИ: 

 відмінна здатність повністю покривати поверхню навіть при нанесенні в один шар; 

 стійкість до стирання у результаті руху; 

 сильна та рівномірна адгезія майже до усіх типів поверхонь; 

 висока гідрофобність; 

 висока стійкість до негативного впливу погодних факторів, зберігає еластичність навіть 

при температурі -40°С; 

 відмінна стійкість до дії високих температур та УФ, покриття не жовтіє, не відлущується, 

не м’якшає навіть при +80°С; 

 видатна стійкість до дії хімічних речовин (НСL, KOH) та механічного впливу (висока 

межа міцності на розрив (400 кг/см2)та абразивостійкість); 

 легко зафарбовується пігментними пастами, є можливість зафарбовувати у різні кольори. 

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. 
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3. Поверхня для нанесення суміші має бути сухою. 

4. Змішайте з пігментною пастою ALCHIMICA (5-10%) або у необхідній пропорції. 

Виробник гарантує заявлені характеристики продукції тільки за умов використання 

пігментних паст ALCHIMICA. Уникайте використання сторонніх пігментних паст, 

оскільки вони можуть містити хімічні речовини, які перешкоджатимуть висиханню 

матеріалу. Наноситься щіткою, валиком або механічним методом у один або два шари. Час 

між повторним нанесенням не повинен перевищувати 48 годин. 

При використанні у якості топінгового покриття, для захисту кольору продукції ГІПЕРДЕСМО, 

її пігментація у білий/сірий колір здійснюється на заводі, або ж продукція випускається 

НЕЙТРАЛЬНОГО кольору, при цьому пігментація здійснюється лише за допомогою 

пігментних паст ALCHIMICA (10% максимум). Після нанесення основного шару гідроізоляції 

ГІПЕРДЕСМО, матеріал ADY-E в якості фінішного покриття повинен бути нанесений 

протягом 24-72 годин, в залежності від погодних умов (відсутність негативного впливу погодних 

факторів). 

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

матеріалом). Це може призвести до утворення бульбашок на мембрані, що висохла. Перемішати 

можна вручну або за допомогою низькошвидісного (300 об/хв) міксера. 

У результаті тривалого зберігання може утворюватися незначний осад. У такому випадку суміш 

можна зробити однорідною шляхом механічного змішування. 

Загальна витрата: 0,2 – 0,8 кг/м2 у два шари: перший шар - 0,1-0,4 кг/м2, другий шар - 0,1-0,4 

кг/м2. 
Для підвищення антислизьких властивостей, зносостійкості та абразивостійкості останній шар 

можна присипати сухим, чистим кварцовим піском (фракція <5мм). 

ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ: 

Очистку інструменту необхідно проводити спочатку паперовими рушниками, а 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 дихальні шляхи маскою, щоб уникнути вдихання летючих органічних сполук, що 

можуть виділятися з матеріалу. У закритих приміщеннях використовуйте вентилятори та маски з 

активованим вугіллям. 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: берегти від джерел відкритого вогню. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

У рідкій формі (перед нанесенням): 

ВЛАСТИВІСТЬ ОД. ВИМІРУ МЕТОД ДІАПАЗОН 
В’язкість (за Брукфільдом) сПуаз 

(1Па с = 10 Пуаз) 

ASTM D2196-86, при 25°С 400-600 

Питома вага 
г/см3 

ASTM D1475 / DIN 53217 / 

ISO 2811, при 20°С 

1,2 

Час висихання плівки до 

зникнення відлипання при 77°F 

(25°C) і 55% відносна вологість 

годин 

— 6-8 

Час витримки між повторним 

нанесенням 
годин 

— 24 
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Основа, що висохла: 

ВЛАСТИВІСТЬ ОД. ВИМІРУ МЕТОД ДІАПАЗОН 
Робоча температура °С — -40 — 80 

Максимальна короткочасна 

температура (ударне 

навантаження) 

°С 

— 200 

Твердість 
по Шору D 

ASTM D2240 / DIN 53505 / 

ISO R868 

40 

Міцність на розрив при 23°С кг/см2 

(Н/мм2) 

ASTM D412 / 

EN-ISO-527-3  

400  

(40)  

Еластичність (розтягнення до 

розриву) при 23°С 
% 

ASTM D412 / 

EN-ISO-527-3  

> 300  

Паропроникність 
г/м2/год 

ASTM E96 (метод 

водопроникності)  

0,8 

Термостійкість (100 днів при 

80°С) 
— 

EOTA TR011  

 

Тест пройдено 

Тест на зносостійкість (QUV тест) 

(4 год. дії УФ, при 60°С (УФ-В 

лампи) і 4 год. COND-тест при 

50°С 

— 

ASTM G53  

 

Тест пройдено (2 000 

годин) 

Стійкість до гідролізу (гідроксид 

калію 8%, 10 днів при 50°С) — 

— значних змін 

еластометричних якостей 

не виявлено 

Стійкість до гідролізу 

(гіпохлорид натрію 5%, 10 днів) — 

— значних змін 

еластометричних якостей 

не виявлено 

Водопоглинання 
— 

— < 1,4%  

 

 

 

Межа міцності на розрив (Н/мм2) 

Розтягування (%) 

ГІПЕРДЕСМО ®-ADY-E, що повністю висохло 
Гідроліз (HCl, PH=2, 2 тижні, кімн. темп.)  
Гідроліз (KOH, 8%, 15 днів при 50°C) 
QUV-тест (1 000 год) 


