
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Neoproof®
Еластомерно съединение на водна основа с изключителна еластичност 
(> 500%).
Приложение:
- Водни резервоари,  жардиниери,  подове, които ще бъдат покривани с плочки, бани, кухни, 
гипсокартон, стени под нивото на земята.
Подове: Под замазки (или над замазки) за да осигури водонепропусклива мембрана.
Мазета: Като част от хидроизолационна система под нивото на земята.
Стени: Може да се използва под мазилка или шпакловка като водо и паробариера.
Покриви: Като основно хидроизолационно покритие или като част от система за ремонт. 
Препоръчително е, мембраната да се защити от UV въздействие.
Под плочки: Като водозащита под плочки в мокри помещения - бани, зони за преработка на 
храни, балкони и т.н.
Водохранилища: Мембраните предлагат добра водонепропускливост, дори когато са 
постоянно под вода.
Силажни хранилища: Мембраната защитава бетоновата конструкция на силажните 
хранилища от ферментацията на силажа.

Характеристики:
Neoproof  предлага лесен начин на хидроизолация и пароизолация при много случаи. 
Нетоксичен, безопасен, без разтворители и пластификатори. Бързо съхне (сух на пипане за 1 
час, 24 часа окончателно изсъхване). Добра адхезия към много субстрати. Висока 
издръжливост, гъвкавост и разтегливост, премоства пукнатини. Ниска паропропускливост. 
Алкалоустойчив, може да се прилага върху алкални повърхности. Устойчив на силажни 
киселини. Не се оцветява и предотвратява оцветяването.

Технически характеристики:
- Базиран на основата на съвременни еластомери и добавки, пигменти и химични вещества, 
контролиращи  дебелината и.
- Плътност: 1,1-1,2 гр / см3 при 25°С.
- ph: 8,5 – 9,5
- Време за съхнене: 1 – 2 часа
- Покритие: 1 кг/м2 за два слоя - изсъхналата мембрана ще бъде 0,6 мм.
- Съответства на: BS 3177 и BS 8204.
- Паропропускливост: < 4 гр / м2 / 24 часа за мембрана с дебелина 0,6 мм /според BS 3177/
- Якост на опън: 6,6 МРа
- Разтягане: над 500 %
- Цветове: Сив, бежов,

Инстукции за полагане:
Подготовка на повърхността: Повърхностите трябва да се гладки и непрекъснати (т.е. без 
дупки, пукнатини, неравности и др, при неоходимост шпакловани) Трябва да са чисти, сухи, 
без прах, масла, греси или шупли. Преди полагане за подобряване на сцеплението и по-добро 
разпределение на материала, трябва да се грундира с Revinex разреден с вода 1:4.

Приложение: Нанася се, след много добро разбъркване, с четка, валяк или безвъздушен 
пистолет. Ако е необходимо, може да се разрежда с вода, максимум до 10%. Трябва да се има 
впредвид дебелината - да бъде такава, че да не удължава времето за изсъхване. Нанася се 
най-малко в 2 слоя кръстосано. След изсъхване на първия слой, се нанася втория в рамките 
на 24 часа.

Забележки:
-Чувствителност към екстериорни бои: Може да се боядисва с бои само на водна основа.
-Да не се прилага при условия на висока влажност или прогноза за дъжд, за да може 
мембраната да изсъхне напълно
- Да не се прилага при температури под 8°С.
- За по-високи изисквания и в случаи на пукнатини над 2мм Neoproof  трябва да се армира 
със стъклофибърна мрежа или геотекстил 50-60гр/м2.  В този случай са необходими 
най-малко 3 слоя от материала.

Почистване на инструментите:
Обилно с вода непосредствено след прилагането
Премахване на петна:
С вода, когато петното е все още влажно. В случай на втвърдени петна, използвайте 
механични средства или чистител за боя.

Цветове: Бежов

Годност: Продуктът е стабилен за 2 години, когато се съхранява в неговата оригинална 
неотворена опаковка, защитен от замръзване и директна слънчева светлина.

Мерки за безопасност: S2 - Да се   съхранява на недостъпни за деца места,  S26 - В случай на 
контакт с очите, изплакнете обилно с вода, да се потърси медицинска помощ , S62- При 
поглъщане да не се предизвиква повръщане, да се потърси медицинска помощ и покаже 
опаковката.
Опаковки: 5кг, 22кг
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