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Однокомпонентна поліуретанова мастика 
 для гідроізоляції і захисту від корозії 

___________________________________________________________________

ІНСТРУКЦІЯ 

1. Підготовка поверхні 

 

1.1 Бетонні поверхні (класичні стяжки) 

Поверхня повинна бути сухою та дозрілою (нові стяжки 
мінімум 28 діб); міцною – без тріщин та руйнувань; 
чистою – без пилу, бруду, жиру, часточок, що 
відшаровуються; по можливості більш гладкою та 
рівною (допускаються плавно наростаючі нерівності) 

 

 Міцність поверхні: R28 ≥15 MПа  

 Вологість поверхні: W <10% 

 Шорсткість поверхні <1 мм (2 мм) 

 

Сколи, раковини, вибоїни необхідно заповнити 
відповідною ремонтною сумішшю. 

При наявності цементного молочка виконати абразивну 
обробку (шліфування). 

Тріщини >1 мм, деформаційні шви, стики заповнити 
поліуретановим герметиком Hyperseal®-25LM-S. 

 
1.2 Металеві поверхні 

 Металева поверхня має бути:  

 Суха і чиста 

 Без жирних плям, пилу та інших речовин,  
що перешкоджають адгезії  

 Без пластової корозії 

 

1.3 Пінополіуретанові поверхні (ППУ) 

Поверхня має бути суха і чиста. 

Нові ППУ попередньої підготовки не потребують. 

Старі ППУ необхідно помити мийками високого тиску. 

 

2. Грунтування поверхні  

 

2.1 Бетоні поверхні (класичні стяжки) 

На бетонних основах та цементно-піщаних стяжках 
використовуються такі грунти: 

 MICROSEALER-50  

 UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 

 AQUADUR® 
 

 

 

 

Вибір на користь того чи іншого грунту залежить від: 

 Поглинання поверхні 

 Температури та вологості 

 Закрите приміщення або вулиця 

 Призначення гідроізоляційної системи 

 
Витрата грунту: ~200 г/м²  

 
Докладніше про застосування грунтовки дивіться 
технічний опис вибраного грунту. 

 
2.2 Металеві поверхні 

На металевих поверхнях використовують такі грунту: 

 MICROSEALER-50  

 UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 

 AQUADUR® 

 
Витрата грунту: ~100 г/м² 

 

2.3 Пінополіуретанові поверхні (ППУ) 

Без грунту. 

 
Для отримання інформації щодо підготовки інших 
поверхонь, будь ласка, зв'яжіться з нашим технічним 
відділом: giper.profi@gmail.com 

 

3. Нанесення гідроізоляції і Витрата 

Мастика HYPERDESMO®-HAA поставляється готовою до 

застосування. Безпосередньо перед нанесенням 

матеріал перемішати до утворення однорідної маси 

низько оборотним міксером (200~250 об/хв).  

Слід уникати перемішування на великих обертах та 

(або) тривалого перемішування, щоб не допустити 

залучення повітря до мастики. 

Нанесення проводиться вручну за допомогою валиків 

(за винятком поролонових), пензлів або апаратами 

безповітряного розпилення (робочий тиск >200 бар). 

Для зручності нанесення мастику можна розбавити 

ксилолом на 5-7% при ручному нанесенні та до 10% 

при механізованому.  

 

Використання інших розчинників заборонено! 

 

https://okraska-profi.com.ua/ua/
mailto:giper.profi@gmail.com
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Мастика наноситься пошарово, мінімум у 2 шари. 

Рекомендована витрата на 1 шар 0,6~0,9 кг/м². 

Загальна витрата: ~ 1,8÷2,6 кг/м²  

3.1 Бетоні поверхні (класичні стяжки) 

3.1.1 Варіант без тотального армування 

На міцних, не великих та надійних основах 

допускається виконання гідроізоляції без тотального 

армування поверхні , але з обов'язковим локальним 

армуванням внутрішніх кутів, швів, стиків: 

 День 1 – Нанести шар гідроізоляції вздовж швів, 
примикань підлога/стіна та стиків, у цей «свіжий» 
шар вкласти армуючу стрічку геотекстилю 
(50÷60г/м²). Цього ж дня нанести 1-й шар 
гідроізоляції по всій поверхні. 

 День 2 – Нанести 2-й шар гідроізоляції. 

 
Загальна витрата ~ 1,8 кг/м²  

 
3.1.2 Варіант з тотальним армуванням 

На великих і (або) не міцних «сумнівних» основах 

рекомендується всю поверхню армувати полотном 

геотекстилю (50÷60г/м²). 

 День 1 – Нанести шар гідроізоляції вздовж швів, 

стиків, у цей «свіжий» шар вкласти армуючу 

стрічку геотекстилю (50÷60г/м²). 

У цей же день нанести 1-й шар гідроізоляції під полотно 

геотекстилю (50÷60г/м²), по ходу нанесення, у свіжий 

шар вкласти полотно. Для кращої адгезії полотно 

можна прикочувати сухими валиками. 

 День 2 – Нанести 2-й шар гідроізоляції по всій 
поверхні. 

 День 3 – Нанести 3-й шар гідроізоляції. 

 
 Загальна витрата: ~ 2,6 кг/м² 

 

3.2 Металеві поверхні 

 День 1 – Нанести 1-й шар гідроізоляції 
 День 2 – Нанести 2-й шар гідроізоляції 

Загальна витрата: ~ 1,5 кг/м² 

 

 

 

 

3.3 Пінополіуретанові поверхні (ППУ) 

 День 1 – Нанести 1-й шар гідроізоляції  

 День 2 – Нанести 2-й шар гідроізоляції 
 

 Загальна витрата: ~ 1,8 кг/м² 

 

3.4 Гідроізоляція під плитку 

 День 1 – Нанести шар гідроізоляції вздовж швів, 
примикань підлога/стіна та стиків, у цей «свіжий» 
шар вкласти армуючу стрічку геотекстилю 
(50÷60г/м²). Цього ж дня нанести 1-й шар 
гідроізоляції по всій поверхні 

 День 2 – Нанести 2-й шар по всій поверхні 

 День 3 – Нанести клеючий шар під пісок. 

По ходу нанесення ще «свіжий» шар посипати 
тотально сухим кварцовим піском. (фр. 0,4÷0,8) 
Витрата піску: ~ 3 кг/ м² 

 День 4 – Не прилиплий пісок видалити з поверхні за 
допомогою віника та пилососа 

 
Загальна витрата гідроізоляції: ~ 1,8 кг/м² 

 
Плитку укладати на клей для плитки класифікацією не 
нижче за С2S1. 

 
Для отримання інформації щодо нанесення гідроізоляції 
на інші поверхні, зв'яжіться з нашим технічним відділом 
giper.profi@gmail.com 
 

 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

 Мастика містить органічний розчинник ксилол – 
працювати подалі від відкритого вогню, не курити 
в зоні виконання робіт. У випадку пожежі 
використовувати вогнегасник і пісок. 

 У закритих приміщеннях використовувати 
вентиляцію та засоби індивідуальної захисту 
органів дихання (ЗІЗОД). 

 При попаданні мастики на шкіру, видалити 
ганчіркою, розчинником і потім промити мильною 
водою. 

 При попаданні мастики в очі, потрібно негайно 
промити очі великою кількістю води, не терти і 
звернутися до лікаря. 
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