
 

 
 

Neotex Műszaki adatlap 

 Neoproof® rendszerek 

Neoproof PU W -40  
 

   Termék tulajdonságok Neoproof® PU W -40 egy vízbázisú poliuretán, vízszigetelő bevonat tetőkhöz, ha magas 

mechanikai igénybevételre és kiemelkedő vízszigetelő tulajdonságokra van szükség. 

Áthatolhatatlan fóliát képez a felületen, ami ellenáll az ultraibolya sugárzásnak és a 

különböző mechanikai igénybevételnek 

 
Alkalmazási területek  Tetők betonból, pala lemezek, mozaik lapok, cementes vakolatok, felületek 

 Pangó víznek ellenálló tetőkhöz 

 Fém felületek megfelelő alapozó használata után (Vinyfix Primer vagy Silatex 
Primer) 

 Új vagy régi akril vagy poliuretán vízszigetelésekre 

 Ásványi bitumenes lemezek, ahol az alacsony hőmérsékletű rugalmasság                      
-10°C tól -40°C-ig szükséges feltétel! 

(a fent említett felületeken, amennyiben szükséges használjon alapozót a 
Neoproof PU W -40 felhordása előtt) 

 

Tulajdonságok - Előnyök  Ideális megoldás járható tetők vízszigetelésére  
 

 Magas mechanikai szilárdság 
 

 Felhős napokon való alkalmazhatóság, mivel az anyag végső kikötését, 
polimerizációját párolgással éri el 

 Az anyag kikeményedése után nem alakulnak ki lyukak a felületen 

 Poliuretán habszigetelés megvédésére   

 Környezetbarát – vízbázisú 

 Könnyű felhasználás 

 -40 °C - +80°C közötti hőmérsékleten ellenálló 

 

Technikai paraméterek 

Megjelenés 

Sűrűség (EN ISO 2811-1:2011) 

Kiadósság 

 

Száradási idő (25°C) 

Abszorpciós együttható (EN 1062-3:2008) 

Gőz áteresztő képesség Ʌ (ISO 7783-1:1999) 

Széndioxid áteresztő képesség (EN 1062-6:2002 

A-módszer) 

Ellenállási faktor µ (EN 1062-6:2002 A-módszer) 

 

 

 

viszkózus folyadék 

1,42 kg / L 

1,2-1,3 kg/m2 2 rétegben (cementes felületen - sima) 

1,5-1,6 kg/m2 2 rétegben (ásványi bitumenes lemeznél) 

kb. 2-3 óra 
0,00 kg/m2 min 0,5 
0,0021 g/cm2 d-1 

0,51 g/(m2 d) 
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                       Neoproof® PU W -40 

Technikai paraméterek                            - folytatás 
Faktor SD (egyenértékű légrétegvastagság – SD)  

PH (ISO 1148) 

Fedőfesthetőség   

   

Szakadási nyúlás (25°C-on) 

Tapadási szilárdság (EN 1542:2001) 

Keménység Shore A (ASTM D2240) 

Szakító szilárdság - szakadáskor (ASTM D412) 

Üzemi hőmérséklet  

Szárazanyag tartalom (ASTM D5201 

 

 

Műszaki adatlap 
 

 

529m 

8 – 9 

24 óra (alacsony hőmérséklet és magas 

páratartalom növeli az időt) 

250% 

2,0 N/mm2 

52 

2,0 N/mm2 

-40°C - +80°C között 

75% 

Felhasználói 
útmutató 

Felület előkészítés: az alap felületnek, tisztának, por, olaj, zsírtól vagy bármilyen tapadást gátló 

anyagtól mentesnek kell lennie.  

Javasolt alapozni a felületet Revinex® vízbázisú alapozóval, 1:4 arányban vízzel hígítva, hogy a 

pórusokat lezárja és megfelelően rögzítse a felületet, így nagyobb tapadást és jobb fedést érünk el. 

Oldószeres alapozó a Silatex® Primer 30%-ban hígítva Neotex® 1111 oldószerrel a cementes 

felületeknél. 

Alkalmazás: Alaposan keverje fel a terméket a tartályában, majd az alapozás után alkalmazza a 

Neoproof® PU W -40 legalább 2 rétegben ecsettel vagy hengerrel, először függőlegesen dolgozva 

majd a következő réteget ellentétes irányban vigye fel. Az első réteget 5% vízzel hígítsuk, majd a 

következő réteget 24 óra elteltével hígítás nélkül alkalmazza. A 3. rétegnél is várja ki a 

fedőfesthetőséget! 

 

Figyelmeztetés  Neoproof® PU W -40 nem használható nedves körülmények között vagy ha a 

termék kötési ideje alatt nedves körülmények adódnak, állnak fenn tartósan. 

 Alkalmazási feltételek: A felület nedvességtartalma <4%, a relatív páratartalom 

<80% alatt legyen. A felhordást +10°C és +40°C –közötti hőmérsékleten kell 

végezni.  

 Magasabb igényeket megkövetelő alkalmazásokhoz vagy 1,5 mm-nél nagyobb 

repedések lefedéséhez a Neoproof® PU W - 40 megerősíthető speciálisan 

tervezett, nem szőtt poliészter szövettel, Neotextile®. 

 Ásványi homokos bitumen lemezre történő felvitel esetén hordjon fel 1-2 réteg 

Revinex® alapozót, vízzel hígítva, Revinex®: víz – 1 : 3 arányban, ezután legalább 2 

réteg Neoproof® PU W - 40 hordjon fel. 

 A bevonat vastagsága ne legyen túl vastag a hosszú száradási idő elkerülése 

érdekében! 

 A bevonat film teljes megkötése 7 nap múlva történik meg. 

 

 



 

 
 

Neoproof® PU W -40 – Műszaki adatlap 

 

 Csomagolás     Műanyag vödör 

 Szerszámok Tisztítása   Használat után azonnal öblitse ki bő vizzel 

Folt, maradvány eltávolítása Használjon sok vizet, amikor a folt még friss és nedves, megkötött 

foltoknál mechanikusan próbálja vagy festék eltávolítóval. 

Tárolás A termék 24 hónapig (5-40°C-ig) stabil, bontatlan, zárt eredeti 

egységekben, fagytól és közvetlen napfénytől védett helyen tárolva. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlapon található információk a termék használatáról és alkalmazásairól a NEOTEX® SA tapasztalatán és ismeretein 

alapulnak. A tervezők és a kivitelezők számára szolgáltatásként szolgálnak, hogy segítsenek nekik megtalálni a lehetséges 

megoldásokat. Mindazonáltal a NEOTEX® SA, mint szállító, nem ellenőrzi a termék tényleges használatát, és ezért nem tehető 

felelőssé a használat eredményeiről. A Neotex® Sa-tól kapott információk ellenére az ügyfélnek saját vizsgálatokat kell végeznie 

az alkalmazásokra és a feldolgozással kapcsolatban.  

 



 

 
 

Neoproof® PU W -40 – Műszaki adatlap 
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DoP No. Neoproof PU W -40/4950-35 
 

ΕΝ 1504-2 
 

NEOPROOF PU W -40 
 

Felület védő rendszer beton bevonására  

 
Vízgőz áteresztő képesség                                                :                               Osztály I 

Kapilláris felszívódás és a vízáteresztő képessége       :                               W < 0,1 kg/m2 h0,5 

Tapadási szilárdság                                                             :                               ≥ 0,8 N/mm2 

CO2 átbocsátás                                                                    :                               sd > 50 m 

Tűz reakció                                                                           :                               EuroClass F 

Veszélyes anyagok                                                              :                               megfelel az 5.3 
 

 


