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 Bostik AquaRoll PU Mono 

 Полиуретаново хидроизолационно покритие 
 
 

Описание на продукта:  
Bostik AquaRoll PU Mono е еднокомпонентна, течна,  готовa за употреба  полиуретанова 
хидроизолация. Втвърдява се при реакция с влагата на въздуха, с висока еластичност и след 
втвърдяване, за употреба само при положително водно натоварване.  
  
Области на приложения : 
 Външно и вътрешно 
 На покривни тераси и балкони , както и равни покриви  
 В мокри помещения под подови настилки и керамика  
 За защита на бетони и бетонни конструкции от вода и корозия  
 Използва се за хидро-изолиране  на дървени и метални покриви и навеси 
 
Характеристики:  
 Лесен за полагане  
 Премоства пукнатини 
 Устойчив на ниски температури и УВ лъчение 
 Паропропусклив 
 Отлична адхезия към всички основи 
 
Технически характеристики:  
 

Цветове Бял, сив 

Плътност (gr/cm3)  1,40 ± 0,2 

Проходим след (при 23°C)   16 – 24 h 

Solid matter ratio  ~ %90 

Твърдост по Шор  A  (7 ден)  65 

Издръжливост на опън (DIN 53504) (7 days) (N/mm2)  ≥ 8 

Удължение при скъсване (DIN 53504) (7 days)  % 600 

Температура на полагане От +5°C до +35°C 

Устойчив на температура От -25°C до +80°C 

  
Техническите данни са приблизително определени при температура + 20°C и относителна влажност от 50%.  

  

Подготовка на основата :  
 Повърхностите трябва чисти от чужди материали, като прах, мръсотия, мухъл масла, боя и 
други остатъци и отпадъци, като цимент, гипс и бетон трябва да бъдат премахнати 
 Повърхността трябва  да бъде суха, чиста, стабилна, здрава и да носи тежест си 
 По повърхността  не трябва да има отвори или пукнатини ,които също трябва  да бъдат 
свободни от прах 
 Този  дефекти трябва да се фиксира с ремонтни строителни разтвори преди прилагане 
 Повърхността  която е готова за приложение, трябва да се грундира с MP Prim AquaRoll PU 
или с Bostik AquaRoll PU Prim минимум 3-4 часа и максимум 48 часа преди полагане на  Bostik 
AquaRoll PU. 
 
Полагане :  
 Преди полагане материала трябва да се разбърка с миксер на ниски обороти 
 Материала се полага с валяк , четка или с подходяща машина за пръскане  
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 Последващия слой трябва да бъде нанесен 12 – 48 след първия, като при високи 
температури времето се скъсява и обратното при ниски температури се удължава 
  
След полагане :  
В първите дни след полагане  повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева 
светлина, силна въздушна струя, високи температури (над +35°C), нежелани въздушни условия 
като дъжд и студ  
  
Разходна норма :  
Приблизително. 0,750 – 0,850 кг/м² за 1 мм в зависимост от хигроскопичността и гладкост на 
повърхността. 
 Разходната норма са теоретични и се препоръчва да се направят проби контролирана преди 
лечението.  
  
Опаковка :  
25 кг бака  
  
 Съхранение:   
 Те трябва да бъдат защитени от вода, замръзване и неблагоприятни метеорологични 
условия  
 Те трябва да се съхранява на сухо и хладно място, върху дървени палети при температура  
между  +10°C и +25°C и без влага  
 Отворените продуктите трябва да бъдат затворени веднага и консумирани първи 
 Максимални 3 реда продукти трябва да се складират една върху друга 
 Срок на годност е 9 месеца при  спазването на посочените по-горе условия за съхранение 

 
Информация за безопасност и здраве. 
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 
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