
HyRoof Hybrid PU este o vopsea elastomerică impermeabilă pentru 
acoperiș, noua  tehnologie  fiind  bazată  pe  emulsia  de  poliuretan– acril. 
Formează o membrană unitară, foarte elastică, oferind o 
protecție excelentă împotriva umidității și presiunii statice a apei 
pentru o perioadă de până la 10 ani. Este caracterizată printr-o 
adeziune excelentă pe cele mai des întâlnite substraturi pentru 
acoperiș cum ar fi beton, membrane de asfalt, dale din ciment, 
vopsele poliuretanice, acrilice, etc. Prezintă o absorbție foarte 
scăzută a apei și capacitate de obturare a fisurilor.
Formula sa inovatoare conferă duritate suprafeței, o suprafață          
neaderentă, grad de murdărire scăzut și îşi menține proprietățile 
de reflexie o perioadă îndelungată. Rezistență ridicată la condițiile          
atmosferice de la -20°C/+80°C și rezistență excelentă la radiații UV și 
îmbătrânire termică.
Fiind certificată de către Universitatea din Atena, Departamentul de 
Fizică,drept o vopsea rece, termoreflectivă pentru acoperiș, este un 
strat superior cu reflexie ridicată (spectru vizibil al reflexiei 93%) ce 
îmbunătățește eficiența energetică, reducând costurile de răcire. 
HyRoof Hybrid PU este soluția ideală pentru aplicarea DIY datorită 
folosirii uşoare și utilizării fără riscuri și restricții.

     •   Poliuretan elastomeric hibrid
     •   Formează o membrană unitară, foarte elastică
     •   Protecție excelentă împotriva umidității și presiunii statice  
           a apei pentru o perioadă de până la 10 ani

 
CARACTERISTICI SPECIALE
Certificată de către Universitatea din Atena, Departamentul de 
Fizică, drept un material rece pentru acoperișuri, cu următoarele 
proprietăți:
Reflexie Solară Totală Inițială SR = 88% (300-2500nm) (ASTM 903-96 
și ASTM G 159-98)
Reflexie Vizibilă Solară SRvis = 93% (ASTM E 903-96 και ASTM G 
159-98)
Reflexie Solară în Infraroșu Apropiat SRnir = 89% (ASTM E 903-96 και 
ASTM G 159-98)
Factor de Emisivitate Infraroșu ε = 0,87 (ASTM E 408-71-2002)
Solar Reflectance Index SRI = 111 (ASTM E 1980-01)
Indice de Reflexie Solară SRI = 111 (ASTM E 1980-01) 

CULORI
Disponibilă în alb.

AMBALARE
Alb 750 mL 3 L 10 L

RATA DE ACOPERIRE
Consum total recomandat de cel puțin 1 l / m² (două straturi) pe         
suprafețe bine pregătite.

Compuși organici volatili (COV)
Valorile limită maxime pentru conținutul de COV 
(Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria 
A/c “Pereți exteriori ai substratului mineral”, Tip WB): 
40 g/L. Acest produs conține maximum 5 g/L COV 
(produs gata de utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, 
fără urme de grăsimi, fisuri sau exfoliere. Fisurile sau 
îmbinările trebuie mai întâi umplute cu Chit                     
Elastomeric Vitex.
Suprafețele noi sau degradate de intemperii trebuie 
pregătite mai întâi utilizând HyRoof Primer pentru 
stabilizarea substratului.

APLICARE
Agitați bine înainte de utilizare. Se aplică fără diluare, 
cu trafaletul, bidineaua sau pistol de vopsit airless în 
două straturi în cruce, cu un consum total de cel puțin 
1 Lt/m² pe întreaga suprafață plană și pe parapeții 
verticali ai perimetrului de cel puțin 30–40 cm 
înălțime. Pentru protecția și extinderea duratei            
capacității de impermeabilitate de până la 10 ani, 
este necesară utilizarea unui material din poliester 
50-100 gr/m² pentru consolidare, ce este încorporat 
între straturi în timp ce suprafața de la bază este încă 
umedă. Consumul recomandat de HyRoof Hybrid PU 
este 1,1 Lt/m² sub stratul pentru consolidare, 0,8Lt/
m² pentru stratul de acoperire, obținând un consum 
total de cel puțin 1,9 Lt/m².
Nu aplicați la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și în 
cazul unei umidități relative de peste 70%. 
Evitați aplicarea în timpul ploii deoarece este posibilă 
înghețarea stratului în următoarele 48 de ore.
Suprafața este uscată la atingere după 2-3 ore și 
poate fi revopsită după o perioadă cuprinsă între 16 
și 24 de ore. Timpul de uscare depinde de condițiile 
atmosferice (umiditate și temperatură).
Uneltele trebuie curățate cu apă imediat după utilizare 
și dacă este necesar, apă cu săpun sau detergent.
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CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate 125 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate 1,32 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

DEPOZITARE 
Recipientele trebuie ținute închise într-o zonă rece, uscată și bine 
ventilată, protejată de lumina directă a soarelui la temperaturi              
cuprinse între 5°C - 38°C.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA
Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni suplimentare - 
precauții, consultați Fișa Tehnică de Securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe 
experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de 
vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de 
folosirea produselor.
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