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HYPERDESMO-D 2K (ГІПЕРДЕСМО-D 2K) 
Двокомпонентна середньо еластична поліуретанова фарба для 

герметизації, гідроізоляції і захисту підлогових покриттів та інших 

поверхонь 
 

ГІПЕРДЕСМО - D-2K — двокомпонентна поліуретанова 

рідина, що не містить розчинників. Вона утворює міцну 

основу середньої еластичності, характеризується визначною 

адгезією до багатьох типів поверхонь. Вона виробляється на 

основі чистого гідрофобного поліуретану з додаванням 

спеціальних неорганічних наповнювачів, у результаті – 

відмінна абразивостійкість і стійкість до дії хімічних 

речовин. 

ПЕРЕВАГИ: 

 дуже сильна адгезія до майже будь-якого типу 

поверхонь; 

 не містить розчинників: ідеальна для нанесення у 

закритих приміщеннях; 

 відмінна термостійкість: максимальна робоча 

температура +90°С, максимальна шокова температура +200°С; 

 стійка до дії низьких температур до -40°С; 

 визначні механічні властивості, висока міцність на розтягування (> 50%), на розрив (>300 

кг/см2), висока абразивостійкість. 

 відмінна стійкість до дії хімічних речовин (див. таблицю). 

 абсолютно нетоксична після повного висихання, придатна для резервуарів з питною 

водою та використання на поверхнях, що контактують з харчовими продуктами. 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ТА ЗАХИСТУ: 

 підлоги виробничих приміщень; 

 автомобільних парковок; 

 трибун стадіонів; 

 резервуарів для хімічних речовин; 

 резервуарів для переробки промислових відходів; 

 резервуарів для стічних вод; 

Можна успішно наносити на: 

 бетон, шифер, мозаїку, цементну черепицю, старе (але міцне) акрилове або бітумне 

покриття, дерево, метал, що піддався корозії, гальванізована сталь 

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

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

дії УФ (відбувається знебарвлення); 

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

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

Під дією сонячного світла/УФ відбувається знебарвлення, хоча це і не впливає на властивості 

гідроізоляції та захисту, які має мастика. 

При впливі прямих сонячних променів або непрямого сонячного світла ГІПЕРДЕСМО -D-2K 
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поступово знебарвлюється (жовтіє). Для збереження кольору використовуйте одне з наступних 

топінгових покриттів з пігментами: 

ГІПЕРДЕСМО-ADY 

ГІПЕРДЕСМО-ADY-E 

ГІПЕРДЕСМО-ADY- 2K 

PU-ФІНІШ MAT 

АКВАСМАРТ TC ФЛОР ПРОТЕКТ 

НАНЕСЕННЯ: 

Рекомендується здійснити контрольне нанесення перед застосуванням. 

Поверхня повинна бути сухою, хімічно нейтральною, рівною, здоровою – 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). Вилийте компонент А у ємність з 

компонентом В та перемішайте компоненти. 

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. 

Наноситься валиком або гумовим ракелем. 

Загальна витрата: 0,3 – 0,8 кг/м2 у два шари: перший шар – 0,150 – 0,400 кг/м2, другий шар - 

0,150 – 0,400 кг/м2 

Час між нанесенням шарів не повинен перевищувати 4-24 години. 

Час до полімеризації: 20 хвилин при 25°С та відносній вологості 55%.  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

У рідкій формі (перед нанесенням): 

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

змішування 
сПуаз 

ASTM D2196-86, при 25°С 2 500 

Питома вага 
г/см3 

ASTM D1475 / DIN 53217 / 

ISO 2811, при 20°С 

Комп. А (ізоциант): 1,20 

Комп. В (поліоли): 1,21 

Точка займання 
°С 

ASTM D93, метод 

закритого тигля 

> 50 

Час висихання плівки до 

зникнення відлипання при 77°F 

(25°C) і відносній вологості 55% 

хвилин 

— 70-120 

Час витримки між повторним 

нанесенням 
години 

— 4 — 24 

Час до полімеризації при 25°С та 

відносній вологості 55% 
хв 

 20 

Основа, що висохла: 

ВЛАСТИВІСТЬ ОД. ВИМІРУ МЕТОД ДІАПАЗОН 
Робоча температура °С — -30 — 90 

Максимальна короткочасна 

температура (ударне 

навантаження) 

°С — 200 
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Твердість по Шору D  ASTM D2240 / DIN 53505 / 

ISO R868  

> 60 

Міцність на розрив при 23°С кг/см2 

(Н/мм2) 

ASTM D412 / 

EN-ISO-527-3  

>300 (> 30)  

Еластичність (розтягнення до 

розриву) при -25°С 

% ASTM D412  > 50  

Паропроникність г/м2/год ASTM E96 (метод 

водопроникності)  

0,8 

Випробовування на адгезійну міцність (ASTM D4541): 

МАТЕРІАЛ ПОВЕРХНІ СИЛА РЕЗУЛЬТАТ 
Гальванізована сталь > 10 МПа Розрив 

Бетон > 4 МПа Розрив 

Пластична бетонна суміш > 4 МПа Розрив 

Мармур > 4 МПа Розрив 

Стійкість до дії хімічних речовин 

ВПЛИВ РЕЗУЛЬТАТ 
Оцтова кислота 10% з’являються незначні отвори через 10 днів 

Ацетон мішає через 10 днів 

Спирт 10% без змін 

Аміак 10% з’являються незначні отвори через 20 днів 

Хлорид 10% без змін 

Хлоридна кислота 10% без змін 

Лимонна кислота 10% без змін 

Крезол псування через 5 днів 

Дистильована вода без змін 

Питна вода без змін 

Ацетат етиленгліколю без змін 

Жирні кислоти без змін 

Мурашина кислота 10% з’являються незначні отвори через 8 днів 

Бензин без змін 

Перекис водню 10% без змін 

Молочна кислота 25% без змін 

Хлористий метилен псування через 1 день 

Азотна кислота 10% без змін 

Гідроксид калію 10% без змін 

Морська вода без змін 

Гідроксид натрію 10% без змін 

Гіпохлорит натрію 3% без змін 

Цукор 30% без змін 

Сірчана кислота 10% без змін 

Дубильна кислота без змін 

Ксилол без змін 

 


