MULTIGUM

REVOLUČNÝ STREŠNÝ
TESNIACI SYSTÉM
ODOLNÝ VOČI STOJATEJ VODE
MULTIGUM
Matt

- Je jedinečný, profesionálny, užívateľsky veľmi prívetivý striekateľný materiál na báze
modifikovaného MS polyméru na hydroizoláciu pochôdznych aj nepochôdznych striech,
terás, balkónov alebo lodžií, kúpeľní a sáun, kolektovor, ale aj bazénov. Je vhodný ako
finálna vrstva na ochranu strešných krytín a iných povrchov pred ultrafialovým žiarením.
Vo vysušenom a vyzretom stave sa z neho stáva veľmi odolná dlhotrvajúca tesniaca
membrána. Vďaka vysokej flexibilite v kombinácii s odolnosťou voči roztrhnutiu je ideálny
na premostenie štrukturálnych prasklín. Multigum tvarovo kopíruje podkladový materiál.

Semmi Matt
Masticlear

- Veľmi ľahko sa aplikuje bez-vzduchovým striekaním, ale taktiež sa môže nanášať
natieraním alebo valčekovaním. Pri valčekovaní alebo natieraní sa vrstvy aplikujú krížovo.
Nanáša sa za studena.

MULTIGUM
Matt
Semmi Matt
Masticlear

- je vodou riediteľný, netoxický, ekologicky nezávadný materiál
- používa sa ako hydroizolačné tesnenie a ÚV ochrana na nové betónové strechy, staré
asfaltové pásy, staré akrylové nátery, staré polyuretánové nátery a izolácie, kovové strechy
ako aj na azbestocementové (eternitové) krytiny
- používa sa aj ako hydroizolačný náter na vonkajšie vertikálne steny
- štandardne sa dodáva v dvoch farbách, modrej a bielej na dokonalé prekrývanie
hydroizolačných vrstiev
-

je farbiteľný na báze akrylových farebných pigmentov

MULTIGUM
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE
Vzhľad : modrá / biela - identické vlastnosti
Špecifická hmotnosť : 1,35 gr/ml
Viskozita: 50.000 cps
Predĺženie : 200-380 % ( podľa hrúbky aplikácie)
Zachovanie flexibility: -30°C
Tepelná odolnosť (minimálne): 80°C
Pevnosť v ťahu pri Fmax: 3,02 MPa
Pevnosť v ťahu pri Fmax pri uložení vo vode: 2,98 MPa
Pevnosť v ťahu pri Fmax pri starnutí v teple: 3,07 MPa
Zápalnosť - trieda reakcie na oheň: E
Faktor difúzneho odporu: 4517 (pri 0,00086m)
Ekvivalentná difúzna hrúbka: 3,9 m
Priľnavosť k podkladu - oceľ (minimálne): 0,84 MPa
Priľnavosť k podkladu - betón (minimálne): 0,99 MPa
Vodotesnosť : - 100 %
Stanovenie odolnosti voči: brzdová kvapalina, motorová nafta, motorový olej, kyselina octová 10%
kyselina sírová 10%, hydroxid sodný: povrch nenarušený
Zrýchlenie zvetrávania v UV: veľmi dobrá odolnosť

STRECHY
Obnovenie
funkčnosti, vzhľadu
a vytvorenie
UV ochrany
TERASY
Plne pochôdzny
materiál
na odizolovanie
terasy
BAZÉNY
V troch vrstvách je
ideálny na opravu,
ale aj na nové
bazény
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