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Πιστοποιηµένο Σύστηµα Ποιότητος  ISO 9001 & Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001 

HYPERDESMO AD-Y 
 

ΑΧΡΩΜΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Το HYPERDESMO AD-Y είναι διαφανές στεγανωτικό βερνίκι, το οποίο µετά τον πολυµερισµό(στέγνωµα), 
παράγει ισχυρή σκληρή και  ελαστική µεµβράνη µε υψηλή ενδοµοριακή δικτύωση για υψηλή αντοχή στα 
χηµικά, µε ισχυρότατη πρόσφυση και µεγάλη αντοχή στην υδρόλυση. 
Παράγεται σε συσκευασία ενός ή δυο συστατικών.  
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
 

• Στεγανώνει και προστατεύει φυσικές πέτρες, µωσαϊκά, τούβλα, µάρµαρο, πωρόλιθο, ξύλα . 
• Στεγανοποιεί τριχοειδείς ρωγµές. 
• Άριστη πρόσφυση και στεγάνωση σηµείο προς σηµείο. 
• Μεγάλη αντοχή στη υπεριώδη ακτινοβολία. 
• Μεγάλη αντοχή στην υδρόλυση και στους µικροοργανισµούς. 
• Αντοχή στην υδρόλυση και στεγάνωση µικρορωγµών. 
• Αντοχή στα χηµικά. 
• ∆εν επηρεάζεται από Πετρέλαιο, Οξέα, Χηµικά, Αλκάλια, Βενζίνη, Βρώµες, Απορρυπαντικά. 
• ∆εν ξεφλουδίζει. 
• ∆εν κιτρινίζει και δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. 
• Έχει ισχυρή πρόσφυση  σε κάθε είδους  επιφάνεια (Ξύλο, Πέτρες, Τσιµέντο, Μωσαϊκά). 
• Έχει εξαιρετική στιλπνότητα. 

  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
 

• Στεγάνωση και προστασία µωσαϊκών. 
• Στεγάνωση και προστασία δεξαµενών. 
• Στεγάνωση και προστασία εµφανούς µπετόν. 
• Στεγάνωση και προστασία µαρµάρων. 
• Στεγάνωση και προστασία ξύλου. 
• Στεγάνωση και προστασία φυσικών πετρών. 
• Στεγάνωση και προστασία µπαλκονιών. 
• Στεγάνωση και προστασία λουτρών. 
 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 
• ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  KΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. 
Εάν το ξύλο δεν έχει κάποιο άλλο βερνίκι , περνάµε το πρώτο χέρι για αστάρωµα µε αραίωση έως 10% 
εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο και στην συνέχεια , αφού γυαλοχαρτάρουµε  την επιφάνεια που έχουµε 
ασταρώσει ,περνάµε το τελικό χέρι µετά από 2-3 ώρες περίπου .Πλήρη σκλήρυνση µετά από 5 ηµέρες. 
Εάν η ξύλινη προς βαφή επιφάνεια έχει κάποιο άλλο βερνίκι , τότε απλώς γυαλοχαρτάρουµε και περνάµε  
ένα τελικό χέρι HYPERDESMO AD-Y. Τα ειδικά φίλτρα που περιέχει το καθιστούν απρόσβλητο από τις 
ακτίνες UV.  
• ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KAI EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. 
Σ’ αυτή την περίπτωση περνάµε την επιφάνεια (∆άπεδα, Μωσαϊκά, Πέτρες Καρύστου ) 2-3 στρώσεις 
HYPERDESMO AD-Y . Πριν την εφαρµογή καθαρίζουµε καλά την επιφάνεια (σκούπισµα, πλύσιµο, 
σαθρά).  Είναι απρόσβλητο από τα διάφορα χηµικά καθαριστικά , και δίνει µια στιλπνή επιφάνεια . 
Εάν χρειαστεί να το αραιώσουµε για κάποιο λόγο (Πιστόλι , καθάρισµα εργαλείων ) µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε  SOLVENT-01. 
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Πιστοποιηµένο Σύστηµα Ποιότητος  ISO 9001 & Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001 

HYPERDESMO AD-Y 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ:   
Ρευστό προϊόν: 
Πυκνότητα: 0.98gr/cm3, at 20oC, ASTM D1475, DIN 53217, ISO 2811. 
Ιξώδες: 90cst, at 20oC, ASTM D1200.    
Σηµείο ανάφλεξης: 28oC, Closed cup. 
Φιλµ: 
Σκληρότητα: > 95 Shore A, ASTM D 2240, DIN 53505, ISO R868. 
Ελαστικότητα: >50%, ASTM D412, DIN 52455. 
Θερµοκρασία λειτουργίας: -40oC up to 100oC. 
∆οκιµή επΙταχυνόµενης γήρανσης: ASTM G53 Passed. 
∆οκιµή πρόσφυσης: Passed. 
Αποχρώσεις:  άχρωµο 
Σταθερότητα: min. 12µήνες. 
Συσκευασία: ενός ή δυο συστατικών σε 1lit, 4lit, 20lit. 

 
KATAΛOΓOΣ XHMIKΩN ANTOXΩN του HYPERDESMO AD-Y 

 
Περίοδος δοκιµών µεταβολής 12 

µήνες 
Μεταβολή  

στην επιφάνεια 
Αποτέλεσµα 

Απεσταγµένο νερό OK - 
Πόσιµο νερό OK - 
Θαλασσινό νερό OK - 
Θειικό οξύ 10% OK - 
Υδροχλωρικό οξύ 10% OK - 
Νιτρικό οξύ 10% OK - 
Οξικό οξύ 10% 10 µέρες µικροθύλακες 
Μυρµηγκικό οξύ 10% 8 µέρες µικροθύλακες 
Γαλακτικό οξύ 25% OK - 
Κιτρικό οξύ 10% OK - 
Ταννικό οξύ  OK - 
Λιπαρά οξέα OK - 
Σόδα 10% OK - 
Αλάτι (NaCl) 10% OK - 
Ζάχαρη 30% OK - 
Καυστική ποτάσα 10% OK - 
Αµµωνία 10% 20 µέρες µικροθύλακες 
Υποχλωριώδες νάτριο 3% OK - 
Υπεροξείδιο του υδρογόνου 10% OK - 
Βενζίνη OK - 
Κρεζόλη 5 µέρες κατεστράφη 
Ξυλόλη OK - 
Μεθυλέν χλωράϊντ 1 µέρα κατεστράφη 
Εθυλ-γλυκόλ-ασετάτ OK - 
Ακετόνη 10 µέρες εµάλθωσε 
Αλκοόλη10% OK - 

 
 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παραπάνω κείµενο σχετικά µε τον τρόπο χρήσης του υλικού, παρέχονται χωρίς καµία 
εγγύηση, επειδή οι µέθοδοι εφαρµογής ποικίλλουν από πελάτη σε πελάτη και δεν µπορούν να ελεγχθούν από την εταιρεία µας. 
Προτείνουµε τον δοκιµαστικό έλεγχο πριν τη τελική χρήση του προϊόντος. Είµαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 
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