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Neoproof PU 360 
Поліуретанове гідроізоляційне покриття на водній основі 
 

Опис матеріалу Neoproof PU360 модифікований 

поліуретановий еластомірний компаунд на 

водній основі. Ідеально підходить для 

гідроізоляції горизонтальних і вертикальних 

поверхонь перед нанесенням штукатурки, 

укладання плитки або влаштування цементної 

стяжки. 

Сфери застосування  Підходить для гідроізоляції терас, 

покрівель, вологих кімнат (кухні, ванні 

кімнати і т.д.). 

 Ідеально підходить для горизонтальних і 

вертикальних поверхонь перед нанесенням 

штукатурки, цементно-піщаної стяжки або 

плитки. 

 Як пароізоляція покрівлі і стін перед 

установкою ізоляційних і звукоізоляційних 

панелей. 

Характеристики і переваги  Запобігає проникненню вологи, 

забезпечуючи повну герметизацію. 

 Підвищує міцність на розтягнення і 

згинання. 

 Швидко висихає. 

 Закриває тріщини. 

 Екологічна нешкідливість так як не містить 

розчинників і бітуму. 

 Відмінне склеювання з усіма будівельними 

матеріалами, такими як бетон, штукатурка, 

цегляна кладка, метал, дерево. 

 Економічний і легко наноситься. 

Технічні характеристики  

Густота (EN ISO 2811-1:2011) 1,44 ± 0,05 kg/l 

pH значення (водневий 

показник) (ISO 1148) 

8-9 

Твердість по Шору A (EN ISO 

868:2003/ASTM 2240) 

70 
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Час висихання (25 C, 50% RH) 2-3 години (початковий), 24 години 

(фінальний) 

Витрати 1-1,2 kg/m2 на 2 шари (цементна поверхня) 

Коефіцієнт поглинання (EN 

1062-3:2008) 

0,00 kg/m min 

Приземна вологість <4% 

Температура нанесення +80C до +350C   

Робоча температура -50C до +800C 

Ступінь адгезії модифікованого 

розчину на мембрані 

> 2Ν/mm2 після 14 днів 

Адгезія з бетоном (ASTM D4541) > 2.5Ν/mm2   

Інструкція по застосуванню Поверхня повинна бути гладкою і 

однорідною (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. 

Очистити поверхню від надлишкової води. 

Нанесіть на підготовлену поверхню емульсію 

Revinex розбавлену з водою 1:4. 

Neoproof PU360 після ретельного 

перемішування наноситься щіткою або 

валиком. Перший шар повинен бути 

розведений водою максимум на 5%. Проте слід 

перевірити, щоб товщини покриття було 

достатньо, щоб не збільшувати час висихання. 

Neoproof PU360 зазвичай наноситься не менше 

двох шарів в напрямку відмінному від того, в 

якому був нанесений попередній шар. Після 

висихання першого шару другий наноситься 

через 24 години. 

У другий шар рекомендується додати 5-10% 

кварцового піску (фракція 0,26 мм) в Neoproof 

PU360, щоб покращити зчеплення плиткового 

клею і штукатурки. 

Особливості застосування 
 Не можна використовувати продукт в 
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умовах підвищеної вологості поверхні 

не більше 4% (наприклад, висока 

вологість або дощ), або при температурі 

нижче +8°C 

 Наносьте тільки на міцну підготовлену 
основу 

 Матеріал не може наноситися та 

висихати в умовах вологості 

 При наявності тріщин ˃ 1,5 мм 

поверхню необхідно армувати 

геотекстилем Neotextile (або його 

аналогом). Кількість шарів Neoproof 

PU360 у цьому випадку не менше трьох. 

 При нанесенні під плитку необхідно 

використовувати еластичний клей для 

плитки 

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 

Колір Білий 

Упаковка Контейнер 13 кг 

 


