
Лист технічної інформації

Wasser Stop
Армоване покриття для імпрегнації дахів

                                                        Сторінки: 1 iз 1

Технічні дані:
Основа Акриловий кополимер на основі розчинника і синтетичних смол

Затвердіння Физическое высыхание

Щільність 1,1 г/см3

Витрата Близько 2 кг/м2 залежно від абсорбції поверхні

Термостiйкiсть Від – 20 °C до +80 °C

Характеристики:
• Готовий до застосування. 
•  Утворює  еластичне  і  повністю  водостійке
покриття, армоване синтетичним волокном. 
•  Відмінна  адгезія  до  будь-яких  поверхонь  і
покрівельних  матеріалів:  толі,  шиферу,
черепиці,  сланцю,  оцинкованої  бляхи,  скла,
ПВХ. 
•  Стійкий  до  УФ-випромінювання  і  різких  змін
температури. 
•  Можна  застосовувати  в  будь-яких
атмосферних умовах, у тому числі на морозі до
-15 ° C або під час зливи.

Сфери застосування:
Терміновий  (аварійний)  ремонт  покрівель,
жолобів, терас і т.п.

Колір і упаковка: 
Колір: сірий. 
Упаковка: банки 0,75 кг, 4 кг.

Зберігання:
24 місяці в оригiнальнiй, не відкритій упаковці, в
сухому місці, при температурі від +5 до +25 C°.

Інструкція із застосування:
Ретельно очистити ремонтовану поверхню.
Широкі  тріщини  заповнити  покрівельним
герметиком.
Wasser  Stop  наносити  пензлем,  валиком  або
шпателем (при ремонті  місць,  що  знаходяться
під водою).
У  разі  застосування  на  морозі,  температура
банки має бути вища 0°C.
При значних ушкодженнях через 8 днів нанести
другий шар.

Нормы и сертификаты:
Продукт производится компанией SOUDAL NV в 
Турнхоут, Бельгия, согласно нормам качества 
ISO 9001.2000. 

Заходи безпеки:
Дотримуватися звичайних правил техніки 
безпеки та гігієни, а саме:
• Уникайте контакту зі шкірою та очима. 
• Тримати в місцях недоступних для дітей.

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів
і різних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані

результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.
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