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Podstawowe
wytyczne
dla
pokrywania
piany
poliuretanowej
przy
reperacji
wybranych
pokryć
dachowych materiałami HYPERDESMO.
Gdy kolor dachu ma znaczenie:
1. Dach należy pokryć odpowiednią pianą poliuretanową, należy stosować się do
zaleceń producenta piany.
2. Aplikujemy 2-3 warstwy HYPERDESMO całkowite zużycie materiału – razem dwóch lub trzech
warstw wg producenta:

ok. 2 kg/m2

3. Aplikujemy zapigmentowane (barwione) HYPERDESMO ADY-E z 20%
domieszką HYPERDESMO ilość wg producenta: 150 gr/m2
4. Aplikujemy zapigmentowane (barwione) HYPERDESMO ADY-E z 20%
domieszką HYPERDESMO ilość wg producenta: 150 gr/m2

Szacowane zużycie: 1m2 = 2,06 kg HYPERDESMO + 0,24 kg HYPERDESMO ADY-E
W ten sposób uzyskujemy warstwę kolorową (biały), zabezpieczającą powłokę. Aplikację warstw
należy rozłożyć w czasie. Prosimy pamiętać, że powierzchnia (jakość oraz kształt) oraz sposób
aplikacji ma bardzo duży wpływ na zużycie materiału. Powyższe zużycie materiału podaje producent,
jest ono sprawdzone i zakłada, iż firma realizująca ma odpowiednie doświadczenie i trudni się
wykonawstwem zawodowo (sprzęt, doświadczeni pracownicy). Zużycie większej ilości materiału
oczywiście zwiększa jakość powłoki, ale zazwyczaj nie jest konieczne. Ponieważ materiał jest niedrogi
należy dla bezpieczeństwa założyć „widełki” w jego realnym zużyciu. W przypadku konieczności
uzyskania koloru - dobieramy z palety RAL, wówczas możemy dodać odpowiedni pigment do ADY-E.
Urządzenia do natrysku bezpowietrznego mogą Państwo zakupić u nas lub skorzystać z urządzeń
innych firm. Jeśli agregaty do natrysku nie są mocne można stosować rozcieńczalnik SOLVENT-01.
Gdy kolor dachu nie ma znaczenia nie stosujemy HYPERDESMO ADY-E lecz wyłącznie
HYPERDESMO w innych proporcjach (odrębna instrukcja), gdy remontujemy powłoki kryte papą bez
nakładania piany stosujemy HYPERDESMO w innym procesie nakładania i proporcjach (odrębna
instrukcja).
Więcej informacji uzyskają Państwo na naszych stronach internetowych. Informacja telefoniczna:
61 8963615, 605 061 913. Karty techniczne na życzenie. Nieodpłatnie pomagamy w doborze
materiałów i procesu nakładania.
Zastrzeżenie: producent ani autor opracowania nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonanie powłoki, ani za
dobranie odpowiedniej ilości i procedury I bezpieczeństwo. Dachy mają różny stan techniczny i powyższa informacja nie jest w
żaden sposób dopasowana do Państwa dachu/projektu. Zwracamy również uwagę, iż w przypadku niektórych powłok trzeba
zwrócić baczną uwagę na ich warstwy lakiernicze lub dylatacje (odchodzące płaty farby są wskazaniem do mechanicznej
obróbki powłoki). Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów! Szacowany przez producenta czas wytrzymałości
powłoki Hyperdesmo Classic – 25 lat. Prosimy korzystać z kart technicznych produktu!
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