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HYPERDESMO®-300 (ГІПЕРДЕСМО-300) 

Міцна однокомпонентна поліуретанова/полісечовинна рідка мастика 

для спеціальної гідроізоляції 
 

ГІПЕРДЕСМО -300 — однокомпонентна вологонепроникна 

поліуретанова/полісечовинна мастика з відмінною стійкістю до дії 

хімічних речовин  та відмінними механічними властивостями, 

відмінною абразивостійкістю, спеціально розроблена для поверхонь 

з особливими вимогами до їх гідроізоляції (наприклад, гідроізоляції 

мостових споруд). 

ГІПЕРДЕСМО -300 має властивості заповнення тріщин у 

широкому діапазоні як високих, так і низьких температур. Виріб 

має тиксотропну реологію, що дає змогу легко наносити його на 

похилі та вертикальні поверхні без провисання. Матеріал містить 

дуже низьку частку розчинника. 

HYPERDESMO-300 розроблений відповідно до особливих вимог 

європейського протоколу ETAG 033 «Гідроізоляційні системи 

мостових споруд, що наносяться в рідкому вигляді». 

ПЕРЕВАГИ: 

 Відмінні властивості заповнення тріщин; 

 низький вміст розчинника, не займиста; 

 відмінна стійкість до дії хімічних речовин. Витримує дію нафтопродуктів, хлору та солей, 

якій зазвичай піддаються мостові настили, або які можуть бути присутніми у басейнах чи 

резервуарах для води; 

 тиксотропна, легко наноситься на будь-які складні конструкції, забезпечуючи безшовне 

та рівномірне покриття нерівних бетонних поверхонь мостових настилів або вертикальних 

поверхонь басейнів чи резервуарів. Їм легко обробляти всі деталі і нерівні місця, які часто 

перебувають на мостових спорудах; 

 визначні механічні властивості, висока еластичність, міцність на розтягування та на 

розрив. Витримує навантаження важкої техніки для асфальтоукладки; 

 виняткова сумісність з асфальтовим покриттям без необхідності адгезивного шару; 

 висока гідрофобність; 

 сумісність зі стандартними ґрунтовками і топінговими покриттями ALCHIMICA 

(грунтовка ГЕОДЕСМО 50); 

 завдяки низькому вмісту розчинників, ГІПЕРДЕСМО 300 розглядається як незаймистий 

матеріал і не входить в группу небезпечних вантажів для перевезення IMO (Міжнародна морська 

організація). 

Матеріал для нанесення двома способами: нанесення валиком і нанесення способом 

розпилення. 

ГІПЕРДЕСМО-300 сертифікований знаком СЕ згідно з протоколом ETAG 033 на 25 років 
очікуваного терміну служби. «Очікуваний термін служби» означає номінальний період, 

встановлений в процесі тестування матеріалу за правилами ETAG, але в стандартних умовах 

експлуатації і без порушень базових вимог, зазначених в сертифікації ETAG 033, термін служби 

матеріалу може бути довше. 

ГІПЕРДЕСМО -300 не вимагає спеціального обладнання для нанесення, він досить легко 

наноситься і може використовуватися як для гідроізоляції нової мостової споруди, так і для 

ремонту старої гідроізоляції (асфальт, бетон). 

ГІПЕРДЕСМО -300, в поєднанні з нанесенням відповідного захисного шару, може 
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використовуватися для поверхонь з високим трафіком, такі як автомобільні. 

Без використання захисного шару система ГІПЕРДЕСМО -300 не призначена для прямого 

контакту з автомобільним трафіком. 

Розроблений зі стійкістю до шокової температури +220°С, ГІПЕРДЕСМО -300 має відмінну 

сумісність з асфальтовим покриттям без необхідності використання додаткового шару для 

адгезії. Завдяки високій межі міцності і міцності на розрив (150 кг/см3), матеріал відмінно 

витримує навантаження трафіку під час укладання асфальту. 

НАНЕСЕННЯ ПРАЙМЕРА: 

У якості праймера обирають ГЕОДЕСМО 50. Завдяки тому, що ГЕОДЕСМО 50 швидко 

полімеризується (в той же день), він підходить для нанесення в холодному кліматі з 

непередбачуваною погодою з опадами. Через 2-3 години після нанесення праймера можна 

наносити основний шар матеріалу ГІПЕРДЕСМО 300. Нанесення основного шару матеріалу 

можливе впродовж 48 годин після полімеризації праймеру ГЕОДЕСМО 50. 

Загальні витрати праймера ГЕОДЕСМО 50: 

В один шар 0,100 – 0,300 кг/м2, в залежності від пористості основи. 

Праймер може бути нанесений валиком, щіткою або механічним методом розпилення. 

Якщо між нанесенням праймеру та основного шару пройшов дощ – необхідно повторно 

нанести шар праймеру. 

РЕМОНТНІ РОБОТИ НА СТАРІЙ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ: 

На мостах, в зонах з пошкодженням старої гідроізоляції, ремонтні роботи повинні початися з 

повного видалення всіх шарів старої гідроізоляції. Після чого проводиться нанесення нового 

матеріалу, згідно з усіма інструкціями. Шар нового матеріалу повинен перекривати мінімум 

на 3 см стару гідроізоляцію. 

ШАР ПРОТИ КОВЗАННЯ ТА ЗНОСУ: 

Даний шар рекомендується наносити у випадках, коли товщина основного асфальту не 

перевищує 80 мм і / або у випадках, коли нахили мостового покриття крутіші. Поверх 

полімеризованого ГІПЕРДЕСМО-300 наноситься шар грунтовки ГЕОДЕСМО-50 з витратою 

0,200 кг/м2. Коли матеріал ще липкий, по всій поверхні розсипається кварцевий пісок. Він 

повинен бути якісним, сухим, фракцією +/- 1мм. 

Витрата кварцового піску 1 кг/м2, з покриттям загальною площею на 40-60%. 

Після повної полімеризаці, вільні частки кварцового піску повинні бути видалені потоком 

повітря, після чого слід нанести другий шар ГЕОДЕСМО-50 з витратою 0,200 кг/м2. 

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; 

ГІГРОСМАРТ-ФІБЕР (однокомпонентний цементний розчин, армований фіброволокном), 
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ЕПОКСИД РЕЗИНА-21 Т (двокомпонентна, тиксотропна паста на основі епоксиду) з 

можливим додаванням кварцового піску). 

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

однорідної маси низькошвидкісним міксером (300 об/хв). Додайте розчинник Солвент або 

ксилол 10% у разі нанесення механічним методом розпилення. 

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

матеріалом). 

Наноситься щіткою, валиком або методом механічного розпилення. 

Загальні витрати: 1,5 – 2,5 кг/м2. 

Для гідроізоляції мостових настилів: +/-2,5 кг/м2. 
Загальна товщина нанесення: +/- 2,00 мм. 

У разі нанесення в два шари, для кращого контролю необхідно використовувати різні кольори 

для кожного шару. 

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. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

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

(1Па с = 10 Пуаз) 

ASTM D2196-86, при 

25°С 

5 000 – 7 000 

Щільність при 20°С 
г/см3 

ASTM D1475 / DIN 

53217 / ISO 2811  

1,49 

Абразивостійкість (Табер) мг втрати 

(CS17/1000/1000) 

ASTM D4060-14  

 

30 

Твердість за Шором А ASTM D2240  80 

Межа міцності на розрив кг/см3 

(Н/мм2) 

ASTM D412  150  

(15)  

Відносне подовження % ASTM D412  > 250  

Термостійкість (100 днів при 

80°С) 
- 

EOTA TR011  тест пройдено 

 


