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Neoroof 
Гідроізоляційне покриття з теплоізоляційними властивостями для 

дахів 

Опис матеріалу Гібридне гідроізоляційне покриття для покрівель з 

системою УФ структурування. Матеріал з високою 

відбивною і випромінювальною здатністю для 

теплоізоляції. Утворює вологонепроникну плівку, 

стійку до впливу екстремальних температур до -35°C. 

Основним застосуванням також є безпосереднє 

нанесення на бітумну мембрану з використанням 

посипки (кварцевий пісок, гравій). 

Характеристики і переваги  Покрівлі з бетону, цементно-стружкових плит, 
цементних розчинів. 

 Плоскі покрівлі, стійкі до впливу стоячої води. 

 Бітумні мембрани з посипкою. 

 Металеві поверхні. 

 Труби систем кондиціонування повітря. 

 Нові або старі шари поліуретанової гідроізоляції. 

 Теплоізоляційні поліуретанові панелі і 

полікарбонатні панелі. 

 Скляні поверхні. 

 Оцинковані металеві пластини. 

 Може наноситися поверх старого шару азбестової 

(шиферної) покрівлі. 

(Деякі з перерахованих вище поверхонь вимагають 

попередньої підготовки до нанесення Neoroof із 

застосуванням відповідної ґрунтовки). 

  Продукт легко наноситься, після висихання 

утворює гладку плівку, яка закриває 

мікротріщини і забезпечує повний захист від 

вологи. 

 В Neoroof використовується система УФ-

структурування, що знижує забрудненість. 

Плівка, що утворюється після 2 днів 

перебування під впливом прямих сонячних 

променів, не липне навіть при високих 

температурах. 

 Продукт стійкий до впливу несприятливих 

погодних умов і зберігає еластичність при 

температурах від -35°C до + 80°C, забезпечує 
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відмінну водонепроникність. 

 У поєднанні з теплоізоляційним покриттям 

Neotherm продукт істотно знижує температуру 

всередині будівлі. 

 Відбиває сонячне випромінювання і істотно 

скорочує енергоспоживання в літній період. 

 Завдяки високій відбивній і випромінюючій 

здатності на 40% зменшує температуру 

зовнішньої поверхні, яка підлягає впливу 

прямих сонячних променів. 

 Влітку зберігає прохолодну температуру і 

скорочує енерговитрати на кондиціонування 

повітря. 

 Сприяє захисту навколишнього середовища, 

усуваючи «міські острови тепла» і обмежує 

забруднення атмосфери через скорочення 

викидів CO2. 

 Зменшує старіння бітумної мембрани з 

мінеральною посипкою. 

Технічні характеристики  

Зовнішній вигляд В'язка рідина 

Густина (EN ISO 2811-1:2011) 1,29 кг/л 

Витрати 500-700 г/м2 для двох шарів (цементна поверхня), 1-

1,25 кг/м2 для двох шарів (бітумна мембрана з 

мінеральною посипкою) 

Час висихання (при 25° C) спочатку 2-3 години 

pH (ISO 1148) 8-9 

Час нанесення наступного шару (при 25° 

C) 

24 год (при низьких температурах і високій вологості 

цей час збільшується) 

Сила зчеплення (EN 1542:2001) 1,47 Н/мм2 

Твердість по Шору A (ASTM D2240) 44 

Робоча температура від -35° C до +80° C 

Коефіцієнт поглинання (EN 1062- 

3:2008) 

0,00 кг/м2 мін. 0,5 

Проникність для CO2 (EN 1062- 6:2002 

метод A) 

0,21 г/(м2 d) 

Коефіцієнт опору μ (EN 1062-6:2002 

метод A) 

120228 

Коефіцієнт т Sd (EN 1062-6:2002 метод 

A) 

529,00 м 

Паропроникність Λ (ISO 7783- 1:1999) 0,0019 г/см2 d-1 

Коефіцієнт опору дифузії пару µ (ISO 

7783-1:1999) 

141,4777 

Коефіцієнт Sd (ISO 7783-1:1999) 0,62 

Відбивна здатність 91,8% (видимий спектр: 400—750 нм)* 

Загальна відбивна здатність (SR%) 88% 
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Коефіцієнт відбиття сонячних променів 111 (ASTM E1980-01) 

Загальна випромінювальна здатність 0,86 (ASTM E408-71) 

*(ASTM E 903-96), (ASTM G159-98) 

CRES – Лабораторія енергетичних 

випробувань 

Університет Афін 

 

Інструкції по застосуванню Ретельно очистити поверхню і видалити пил, 

масла, жири і т.д. При наявності цементного 

молочка провести абразивну обробку поверхні 

методом фрезерування або шліфування. Нанесіть 

на оброблювану поверхню ґрунтовку Revinex у 

пропорції Revinex: вода - 1:3, для герметизації 

пор, зміцнення поверхні і забезпечення кращої 

адгезії. У разі її відсутності, нанесіть грунтовку 

Silatex, розбавлену на 30% розчинником, 

наприклад Сольвент. 

Ретельно перемішайте розчин механічним 

міксером на низьких обертах в ємкості. Після 

нанесення ґрунтовки (Revinex або Silatex) 

нанесіть не менше двох шарів покриття Neoroof 

за допомогою щітки або валика. Нанесіть другий 

шар в перпендикулярному напрямку. 

Для нанесення першого шару розбавте Neoroof 

водою на 5-10%. Другий шар наносите через 24 

години, не розбавляючи. Третій шар наносьте 

відповідно до вказівок вище. 

При нанесенні покриття на бітумну мембрану з 

посипкою спочатку нанесіть 1-2 шари ґрунтовки 

Revinex, розведеної водою в пропорції Revinex: вода 

- 1:3, після чого нанесіть не менше 2 шарів покриття 

Neoroof. 

Особливості застосування  Не можна використовувати продукт в умовах 

підвищеної вологості поверхні не більше 5% 

(наприклад, висока вологість або дощ), або 

при температурі нижче +12°C, відносна 

атмосферна вологість - менше 80%. 

 Наносьте тільки на міцну підготовлену 
основу 

 Низькі температури і висока вологість при 

нанесенні покриття збільшують час висихання 

і т. д. 
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 Тріщини понад 1,5 мм необхідно армувати 

нетканим армуючим поліефірним полотном 

Neotextile (або його аналогом). У такому 

випадку потрібно нанести не менше трьох 

шарів Neoroof. 

 Остаточне затвердіння покриття відбувається 

через 7 днів після нанесення. 

 Матеріал полімеризується під дією сонячного 

світла. Не слід наносити його у закритих 

приміщеннях та місцях у затінках. 

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 Пластикові контейнери по 13 кг, 4 кг і 1 кг. 

 


