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Membrană lichidă poliuretan-acrilică pentru hidroizolații  
Strat foarte flexibil, rezistent la crăpare și radiații U.V. 

 

KRAFT HydroLock Polyurethane-Acrylic (PU/Acry) – membrană 
monocomponentă în formă lichidă, pe bază de rășină poliuretanică 

modificată cu dispersii acrilice. Este un produs de culoare albă, pe 

bază de apă. Datorită capacității mari de reflexie a radiațiilor solare, 
protejează eficient suprafețele împotriva razelor U.V.. 

 
DOMENII DE UTILIZARE 

 Impermeabilizarea și protecția suprafețelor expuse radiațiilor 
solare: terase, acoperișuri, canale de scurgere etc  

 Repararea deteriorărilor apărute în membranele vechi  
 

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII      
 Aderență excelentă la toate suprafețele structurale  

 Uscare rapidă 

 Formează o membrană extrem de flexibilă, fără rosturi, 100% impermeabilă, cu proprietăți hidrofobe 

 Elasticitate mare (alungire la rupere > 400%) 

 Membrana își păstrează caracteristicile constante la temperaturi cuprinse între -15o C și +70o C 

 Proprietăți bune de umplere și consolidare a microfisurilor  
 

CARACTERISTICI TEHNICE 
 

*) Consumul depinde de porozitatea și textura suprafeței, de grosimea stratului aplicat și de uneltele folosite 
pentru aplicare.  

 

 
 
 
 

 
 

Nr.  Caracteristici Testat 

conform  

Rezultat  

1 Culoare Vizual                                    alb 

2 
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 
2004/42/CE / HG 735 / 2006 

A/i – Acoperiri performante monocomponente. SBA. 
VOC Limită Fază 2 (2010): 140 g/L 

3 Compusi Organici Volatili, VOC, (g/L)   28 
4 Densitate @ 200C, g/l ASTM D 1475  1.250 

5 Permeabilitate la vapori, g/m2/zi  ISO 9932:91 >15 

6 Rezistență la întindere, N/mm2 ASTM D 412 1,5 

7 Alungire la rupere, %  ASTM D 412 >400 

8 Aderență la beton, N/mm2   ASTM D 903 >1,5 

9 Duritate (Scară shore A) ASTM D 2240  50 
10 Rezistență la presiunea apei  DIN 1928 Fără scurgere 

11 

Timp de uscare @ 200C&umiditate relativă 

50%: 

Parțială  

Polimerizare 
Finală 

 

 

 
3-6 ore 

12-36 ore 
7 zile 

12 Termen de valabilitate, luni  24 
13 Consum, Kg/m2, aplicat în 2-3 straturi          1,5 - 1,8 
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Membrană lichidă poliuretan-acrilică pentru hidroizolații  
Strat foarte flexibil, rezistent la crăpare și radiații U.V. 

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 
Pregătirea corespunzătoare a suprafeței este esențială pentru calitatea și durabilitatea membranei. Suprafața 

trebuie să fie curată, uscată și solidă, fără praf, grăsimi sau alte materiale care împiedică aderența 
membranei la suprafață.  

Amorsați suprafețele foarte absorbante cu HydroLock PU/Acry diluat 10-20% cu apă. 
 NU spălați suprafața cu apă minim 2 zile înainte de a aplica HydroLock PU/Acry. Aplicați pe suprafețe 

noi din beton după minim 28 de la punerea lor în operă. 

 Suprafețe vechi: Îndepărtați porțiunile neaderente (mecanic, prin abraziune), murdăria, grăsimile, 

substanțele organice și praful.  
 Neteziți suprafețele care prezintă neregularități. 

 Condiții de aplicare pentru substrat: Umiditate< 6%; Temperatură: 5-35 oC. 

 Înainte de a aplica membrana curățați crăpăturile și umpleți-le cu un izolator poliuretanic pentru 

rosturi. Aplicați HydroLock PU/Acry și, cât este încă umed, acoperiți crăpătura cu o fâșie de material 

geotextil cu lățimea de 20 cm. Presați cu o rolă metalică până când lichidul pătrunde prin țesătura 

geotextilă, apoi aplicați HydroLock PU/Acry pentru a o satura. 
 Rosturi de expansiune și de control: Dacă sunt prea mici, lărgiți-le până la o adâncime de 5 – 15 

mm. Proporția corectă lățime/adâncime a rosturilor de expansiune este de 2:1. Aplicați cu o pensulă 

HydroLock PU/Acry în interiorul rostului și cca. 20 cm împrejurul acestuia. Aplicați o fâșie de geotextil 
peste produsul umed, presați-o adânc în rost până când acesta este complet acoperit în interior. 

Aplicați HydroLock PU/Acry pe geotextil până la saturație, introduceți în rost șnur de polietilenă și 

umpleți spațiul rămas cu izolator de rosturi poliuretanic. Lăsați să se usuce 12 ore.  
 

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 
 Unelte: pensulă, rolă sau pistol airless. Curățați uneltele cu apă cât produsul este încă umed.  
 Diluare: Nu diluați produsul decît atunci când îl utilizați ca amorsă. 

 Omogenizați bine conținutul ambalajului înainte de a incepe lucrul. 

 Turnați HydroLock PU/Acry pe suprafața amorsată și întindeți-l cu pensula sau rola. Pe suprafețe 

mari folosiți pulverizare airless. După ce ați acoperit toată suprafața, lăsați să se usuce 6-18 ore, 

apoi aplicați al doilea strat în cruce față de primul. Dacă este necear, aplicați și al treilea strat. 

Fiecare strat se aplică la o grosime de max. 0,5 mm. Recomandăm consolidarea straturilor de 
HydroLock PU/Acry prin utilizarea de geotextil pe toată suprafața.   

 Timp de uscare la 20oC și 50% umiditate relativă: a) superficială 3 - 6 h; b) timp de reacoperire 6 – 

18 ore; c) uscare completă 7 zile. Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea 
umidității. Nu aplicați HydroLock PU/Acry la temperatură scăzută, dacă există risc iminent de ploaie 

sau îngheț în următoarele 24 de ore.  
 

AMBALARE:  
Găleată de polietilenă, 13 Kg  
 

MĂSURI DE SECURITATE 
P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P 302-ÎN  CAZ  DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU  DE  

INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN  CAZ  DE  
ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P410+P403- A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un 

spațiu bine aerisit. P402+P404- A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501- Aruncați 

conținutul /recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu 
reglementările locale. 

 
DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 

Produsul se depozitează în ambalaj original închis etanș, în spații acoperite, ferite de umezeală și de acțiunea 
razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5˚C și 35˚C și umiditate relativă <50%. Aceste condiții sunt 

valabile și pentru transport.  
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