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Neoproof PU W – 40 
Поліуретанове гідроізолююче покриття на водній основі для 

покрівель 

Опис матеріалу Поліуретанове гідроізолююче покриття на водній 

основі для покрівель, призначене для використання 

в ситуаціях, коли потрібна висока механічна 

міцність і високі показники гідроізоляції. Утворює 

вологонепроникну плівку, стійку до впливу 

ультрафіолетового випромінювання і до механічних 

навантажень. 

Сфери застосування  Покрівлі з бетону, цементних плит, цементно-

піщаних стяжок 

 Плоскі покрівлі, схильні до впливу стоячої води 

 Металеві поверхні попередньо прогрунтовані 

(Vinyfix Primer або Silatex Primer) 

 Нові або старі акрилові або поліуретанові 

гідроізоляційні покриття 

 Мінеральні бітумні покриття 

 

Характеристики і переваги  Ідеальне рішення для гідроізоляції 

експлуатуємих покрівель (легкий помірний 

трафік) 

 Висока механічна міцність 

 Можливість нанесення в хмарну погоду 

(остаточна полімеризація матеріалу 

виконується за рахунок випаровування і для неї 

не потрібна наявність сонячного світла) 

 Не утворює тріщин при висиханні матеріалу 

 Захист ізоляції з пінополіуретану 

 Екологічність (на водній основі) 

 Легке нанесення 

 Стійкість до впливу температур від -40oC до 

+80oC. 

Технічні характеристики  

Зовнішній вигляд В'язка рідина 

Густина (EN ISO 2811-

1:2011) 

1,42 кг/л 
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Витрати 1,2—1,3 кг/м2 на два шари (цементна поверхня) 

1,5-1,6 кг/м2 на два шари (мінеральні бітумні 

покриття) 

Час висихання (при 25°С) 2-3 години 

PH (ISO 1148) 8—9 

Наступний шар наноситься через 24 год (при низьких температурах і високій 

вологості цей час збільшується) 

Подовження (25o C) 250% 

Адгезія до поверхні (EN 

1542:2001) 

Міцність при розриві 

2,0 Н/мм2 

3,0 Н/мм2 

 

Твердість по Шору A (ASTM 

D2240) 

52 

Робоча температура 

Температура нанесення 

від -40oC до +80oC 

+10 - +40oC 

Вміст твердих частинок за 

вагою 

75% 

Інструкція по застосуванню Поверхня повинна бути гладкою і однорідною 

(тобто без отворів, тріщин, виїмок). При 

наявності будь-яких дефектів, поверхню 

необхідно відремонтувати ремонтними 

розчинами. Ретельно очистити поверхню і 

видалити пил, мастила, жири і т.д. При наявності 

цементного молочка проведіть абразивну 

обробку поверхні методом фрезерування або 

шліфування. 

Очистіть поверхню від надлишкової води. 

Нанесіть на поверхню ґрунтовку Revinex, розведену 

водою в пропорції Revinex: вода - 1: 4, для 

герметизації пор, усунення дефектів поверхні і 

забезпечення адгезії. 

Перемішайте матеріал Neoproof PU W – 40 в 

контейнері за допомогою низькообертового 

міксера. Нанесіть не менше двох шарів Neoproof PU 

W -40 за допомогою щітки або валика, при цьому 

матеріал потрібно наносити в напрямку, відмінному 

від того, в якому наносився попередній шар. 

Перший шар Neoproof PU W – 40 розбавте водою 

на 5%. 
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Другий і третій шари наносьте через 24 години, без 

розведення. 

Особливості застосування 
 Не можна використовувати продукт в 

умовах підвищеної вологості поверхні не 

більше 4% (наприклад, висока вологість 

або дощ), відносній атмосферній вологості 

80%, або при температурі нижче +10°C 

 При наявності тріщин ˃ 1,5 мм поверхню 

необхідно армувати геотекстилем 

Neotextile (або його аналогом) . Кількість 

шарів Neoproof PU W -40 у цьому випадку 

не менше трьох. 

 Наносьте тільки на міцну підготовлену 
основу 

 Низькі температури і висока вологість при 

нанесенні покриття збільшують час 

висихання і т. д. 

 Повна полімеризація покриття відбувається 

через 7 днів після нанесення Neoproof PU 

W -40 

 Не рекомендується перевищувати 

рекомендовану кількість матеріалу задля 

уникнення тривалого часу  

Техніка безпеки 
 Використовувати спеціальний одяг, 

взуття, перчатки, респіратор 

 Уникати довготривалого контакту зі 
шкірою, берегти очі 

 Після завершення робіт, ретельно вимити 
руки з водою та милом 

 Зберігати в місцях недоступних для дітей 

Упаковка Пластиковий контейнер, 13 кг 
 


