
Neoproof® Polyurea R  là lớp phủ polyurea chống thấm , 

có thể phun hoặc quét bằng chổi, hai thành phần, siêu bền, cho độ bền 

cơ học và khả năng chống thấm vượt trội. 

Neoproof® Polyurea R hình thành nên một lớp màng chống ẩm, không 

phồng rộp, không thấm, không hấp thụ nước với khả năng kháng UV và 

chịu ứng suất cơ học cực cao. 

dành cho mái

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Mô tả

- Mái bê tông, tấm lợp xi măng, khảm, vữa xi măng.

- Lớp mặt mái với khả năng chống đọng nước.

- Bề mặt kim loại sau khi quét sơn lót thích hợp (Dùng Neopox® Special Primer 1225 trong trường hợp cần 

   lớp bảo vệ chống ăn mòn)

- Lớp chống thấm PU mới hoặc cũ

- Chống thấm dưới ngói

- Bảo vệ lớp cách nhiệt bọt PU 

- Vách ngoài tầng hầm trước khi lấp đất

- Bể chứa nước ( không dùng bể nước ăn )

Ứng dụng

- Ngăn hơi ẩm, kín hoàn toàn

- Cung cấp khả năng chống gia tăng biến dạng

- Cường độ cơ học rất cao

- Chịu tia cực tím

- Bám dính hoàn hảo với nhiều loại vật liệu xây dựng như bê tông, thạch cao, tường xây, kim loại, gỗ

- Không phồng rộp. Không xuất hiện lỗ rỗ trên bề mặt trong thời gian ninh kết.

- Khô và ninh kết nhanh

- Khả năng kết liền vết nứt

- Dễ thi công

- Lớp bảo vệ chống thấm bền lâu (từ 20 - 30 năm)

- Lớp màng chống thấm cho mái có thể đi lại
o o- Chịu nhiệt độ từ 35 C đến +80 C

Đặc tính / Ưu điểm 
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