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®
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Πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος ISO 9001 & ISO 14001 

HYPERDESMO®-D-2K/EE/14-05-13 

Πολυουρεθανική Βαφή ∆ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για 

Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία ∆απέδων και άλλων Εφαρµογών.
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το HYPERDESMO®-D-2Κ είναι βαφή, 

πολυουρεθανικής βάσεως, δύο συστατικών, χωρίς 

διαλύτη.  Σχηµατίζει σκληρή µεµβράνη µε άριστη 

πρόσφυση σε πολλούς τύπους επιφανειών. 

 

Αποτελείται από καθαρή, υδρόφοβη, 

πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, µαζί µε ειδικά 

ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν 

εξαιρετική αντίσταση σε µηχανικές καταπονήσεις 

και χηµικά. 

 

Εφαρµόζεται µε ρολό ή ελαστική σπάτουλα σε δύο 

στρώσεις µε ελάχιστη συνολική κατανάλωση 0.3-

0.5 kg/m2. 

 

  Εκτεθειµένο στον ήλιο, άµεσα ή έµµεσα, 

έχει την τάση να κιτρινίζει.  Για προστασία 

χρώµατος απαιτείται επίχριση µε αλειφατικό της 

σειράς HYPERDESMO®-ADY (χρωµατισµένο). 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Στεγάνωση και προστασία: 

• Βιοµηχανικών δαπέδων, 

• χώρων στάθµευσης, 

• σταδίων, 

• δεξαµενών χηµικών, 

• δεξαµενών βιολογικού καθαρισµού. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

∆εν προτείνεται για: 

• Επιφάνειες µε χαµηλή συνεκτικότητα, 

• απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο, λόγω του ότι το 

υλικό αποχρωµατίζεται.  Το φαινόµενο αυτό 

είναι εντελώς επιφανειακό και δεν επηρεάζει την 

αποτελεσµατικότητά του.  Στη περίπτωση που η 

διατήρηση του χρώµατος είναι επιθυµητή, 

απαιτείται επίχριση µε το κατάλληλο αλειφατικό 

υλικό (στο οποίο προστίθεται το τελικό χρώµα):  

HYPERDESMO®-ΑDY για γυαλιστερό 

αποτέλεσµα, HYPERDESMO®-ΑDY-100 για µατ 

αποτέλεσµα. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• ∆υνατή πρόσφυση σε σχεδόν κάθε τύπο 

επιφάνειας. 

• Χωρίς διαλύτη:  Ιδανικό για εφαρµογή σε 

κλειστούς χώρους. 

• Μεγάλη αντοχή στη θερµότητα – δε µαλακώνει.  

Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 90 oC, µέγιστη 

θερµοκρασία shock 200 oC. 

• Εξίσου µεγάλη αντοχή στο ψύχος, έως και τους  

-40 oC. 

• Άριστες µηχανικές ιδιότητες, υψηλή τάση 

θραύσης και αντοχή στην τριβή. 

• Μη-Αγώγιµο ηλεκτρικά 

• Αντοχή στα χηµικά. 

• Απολύτως µη τοξικό µετά τον πολυµερισµό του:  

Κατάλληλο για στεγάνωση δεξαµενών ποσίµου 

νερού. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Κατάλληλα υποστρώµατα: 

Σκυρόδεµα, αµιαντόπλακες, γαρµπιλοµωσαϊκό, 

ταρατσόπλακες, ανθεκτικές ακρυλικές και 

ασφαλτικές επαλείψεις, ξύλινες επιφάνειες, 

οξειδωµένα µέταλλα και, µε ειδικό αστάρι, 

γαλβανιζέ και αλουµίνιο.  Για άλλες επιφάνειες, 

παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τεχνικό µας 

τµήµα. 

 

Συνθήκες υποστρώµατος όπου δεν απαιτείται 

αστάρι: 
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• Σκληρότητα επιφάνειας:  R28 = 15 Mpa. 

• Υγρασία επιφάνειας:  W < 10%. 

• Θερµοκρασία εφαρµογής:  t = 5-35 oC. 

• Σχετική υγρασία ατµόσφαιρας:  < 85%. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Καθαρίζουµε την επιφάνεια από σαθρά υλικά, 

σκόνη, φυτικούς οργανισµούς, άλατα, λάδια, κλπ.  

Τα σαθρά υλικά πρέπει να λειαίνονται και να 

αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία.  Στην 

περίπτωση άοπλης εφαρµογής του υλικού, οι 

ενδεχοµένως υπάρχουσες έντονες ρηγµατώσεις 

της επιφάνειας απαιτούν επισκευή πριν τη τελική 

στρώση µε πολυουρεθανική µαστίχη 

HYPERSEAL®-25LM. 

 

Ανάδευση: 

Αδειάζουµε το συστατικό Α µέσα στο δοχείο του Β 

και αναµιγνύουµε µε µηχανικό αναδευτήρα σε 

χαµηλές στροφές (300 rpm). 

 

Εφαρµογή: 

Εφαρµόζεται µε ρολό ή ελαστική σπάτουλα σε δύο 

στρώσεις.  Να µην ξεπεραστούν οι 48 ώρες µεταξύ 

των στρώσεων.  Χρόνος εργασιµότητας:  20 λεπτά 

στους 25 oC & 55% RH. 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Ελάχιστη συνολική κατανάλωση:  0.3-0.5 kg/m2. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Τα εργαλεία καθαρίζονται αρχικώς µε στεγνό χαρτί 

/ ύφασµα και στη συνέχεια µε  SOLVENT-01.  ∆εν 

προτείνεται επαναληπτική χρήση ρολών. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

4.5 kg (3+1.5) και 15 kg (10+5). 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ’ όσον δεν έχει 

ανοιχτεί, τουλάχιστον 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παραγωγής σε θερµοκρασία  5-25 oC 

σε ξηρούς χώρους.  Από τη στιγµή που θα 

ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άµεσα. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ζητήστε απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας 

(M.S.D.S.) του υλικού. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σε ρευστή µορφή (πριν την εφαρµογή): 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ιξώδες (Brookfield) cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 2,500 

Ειδικό βάρος gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 

@ 20 oC 

Συστ. A 

(ισοκυανικό):  1.20 

Συστ. B 

(πολυόλες):  1.21 

Χρόνος στεγνώµατος (25 oC 

& 55% RH) 
ώρες - 2-4 
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Χρόνος επαναβαφής ώρες - 6-24 

Χρόνος εργασιµότητας @ 25 
oC & RH 55% 

Λεπτά - 20 

 

Η µεµβράνη (µετά την εφαρµογή): 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Θερµοκρασία λειτουργίας oC - -40 – 90 

Μέγιστη θερµοκρασία 

λειτουργίας (shock) 
oC - 200 

Σκληρότητα Shore D ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 > 60 

Τάση θραύσης στους 23 oC N/mm2 ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >30 

Ελαστικότητα στους -25 oC % ASTM D412 > 50 

∆ιαπερατότητα υδρατµών gr/m2.hr ASTM E96 (Water Method) 0.8 

 

Έλεγχος πρόσφυσης κατά ASTM D4541: 

Υπόστρωµα ∆ύναµη Αποτέλεσµα 

Ατσάλι γαλβανιζέ > 10 mPa Αποτυχία τροχαλίας 

Τσιµέντο > 4 mPa Αποτυχία τσιµέντου 

Υγρό τσιµέντο > 4 mPa Αποτυχία τσιµέντου 

Μάρµαρο > 4 mPa Αποτυχία µαρµάρου 
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Χηµική Αντοχή 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Αιθυλικό οξικό άλας γλυκόλης OK 

Ακετόνη µαλάκωσε µετά από 10 µέρες 

Αλάτι (NaCl) 10% OK 

Αλκοόλη10% OK 

Αµµωνία 10% παρουσιάστηκαν µικροθύλακες µετά από 20 µέρες 

Αποσταγµένο νερό OK 

Βενζίνη OK 

Γαλακτικό οξύ 25% OK 

Ζάχαρη 30% OK 

Θαλασσινό νερό OK 

Θειικό οξύ 10% OK 

Καυστική ποτάσα 10% OK 

Κιτρικό οξύ 10% OK 

Κρεζόλη κατεστράφη µετά από 5 µέρες 

Λιπαρά οξέα OK 

Μυρµηκικό οξύ 10% παρουσιάστηκαν µικροθύλακες µετά από 8 µέρες 

Νιτρικό οξύ 10% OK 

Ξυλόλη OK 
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Οξικό οξύ 10% παρουσιάστηκαν µικροθύλακες µετά από 10 µέρες 

Πόσιµο νερό OK 

Σόδα 10% OK 

Ταννικό οξύ  OK 

Υδροχλωρικό οξύ 10% OK 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου 10% OK 

Υποχλωριώδες νάτριο 3% OK 

Χλωρίδιο µεθυλενίου κατεστράφη µετά από 1 µέρα 

 

 

 

 

 

 

 
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

ΤΟΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.  ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. 

 

 


