
BoscoPur Trans – Neutral 

Полиуретан, прозрачна течна хидроизолационна мембрана 

 

Описание на продукта: 

 
Bostik BoscoPur Trans-Neutral е еднокомпонентна, готова за употреба, високо 
еластична, студено приложима, алифатни полиуретанова хидроизолационна мембрана 
с отлична механична, химична, термична и UV резистентност. 

 

Области на приложение: 

 
• Балкони, тераси 
• Керамични повърхности 
• Стъкло и стъклени тухли 
• Пешеходни палуби и пътеки 

 

Характеристики: 

 
• Лесно и бързо полагане 
• Осигурява безшевна хидроизолационна мембрана 
• Силно устойчив на абразия, вода 
• Не се влияе от атмосферните условия. Осигурява отлично време и UV 
съпротивление 
• UV и цветво стабилна 
• Не пожълтява и против прах 
• Осигурява "лесни за почистване" повърхности 
• Пара и водопропусклив 
• Много добра устойчивост на износване, подходящ за пешеходни алеи 
• изпълва пукнатини до 2 мм 
• Осигурява отлична термична устойчивост в температурен диапазон от 
- 30 ° С до + 90 ° С 

 

Техически данни: 

Цвят Прозрачен  

Време за втвърдяване (часа)  12 - 24 

Твърдост по Shore > 25 

Температура на околната среда за 
приложение 
 

между +10°C и +35°C 



 Устойчивост между -30 ° C и + 90 ° C 

 

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° С и 
относителна влажност от 50%. 

Подготовка на основата: 
 
•  Повърхностите трябва да бъдат стабилни, задължително чисти и 
обезмаслени. 
• Максимално съдържание на влага не трябва да надвишава 5%. Якостта на натиск на 
основата трябва да бъде най-малко 25MPa, нови бетонни конструкции 
трябва да съхнат за поне 28 дни 
• Уверете се, че повърхността няма влага (например в на керамични плочки), че 
повърхността не е лепена със силан, силикони и други вещества, които могат да повлияят 
на залепянето с Bostik BoscoPur Trans – Neutral. 
• Повърхностите с плочки, керамика, стъкло и др ... трябва да се почистват и 
грундирани с BoscoPur Trans-грунд преди нанасяне. 

 

Приложение: 

 
• След зареждане с Bostik BoscoPur Trans-Primer, Bostik 
BoscoPur Trans-Neutral  да се прилага за кратък период от време 
като грунд и горно покритие (в рамките на 12-18 часа) и 2 в слоя 
• Bostik BoscoPur Trans-Neutral може да се нанася с четка или валяк. 

 

След нанасяне: 

 
Прясно положените повърхности трябва да бъдат защитени от вода продължение на 4 
часа. Неизсъхналия, пресен Bostik BoscoPur Trans-Neutral е хлъзгав. За да се получи анти-
хлъзгава повърхност сух кварцов пясък може да се поръси по време на втърдителния 
период на мембраната. 

 

Предупреждение: 

 
За най-добри резултати, Bostik BoscoPur Trans-Neutral не се прилага над 0,5 mm дебелина 
на сухия филм на слой. Ниска температура забавя втвърдяването, а висока температура 
ускорява процеса на втвърдяване. 

 

 



Покритие: 

 
Приблизително. 1,00 кг / m² за слой в зависимост от хигроскопичността и 
гладкост на повърхността. 
Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направи 
предварителна проба. 

 

Опаковка: 

 
 10 кг метална кутия 

 

Съхранение: 

 
• Трябва да бъде защитена от вода, студ и неблагоприятни атмосферни условия. 
• Трябва да се съхраняват на сухо и хладно върху дървени палети на температура между 
+ 10 ° С и + 25 ° С в условия без влага. 
• Отворените продукти трябва да бъдат затворени веднага и консумирани 
на първо място. 
• Максимално три кофи трябва да се складират една върху друга. 
• Срок на годност е максимум 9 месеца условно да отговарят на изискванията на 
посочените по-горе условия за съхранение. 

 

 

 

 

 


