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GAMINIO APRAŠYMAS 
 

Produkto Nr. : DSPPLUS2 

 

DESMOPLUS 
Priedas poliuretaninei hidroizoliacijai DESMOPOL 

 

APRAŠYMAS 
DESMOPLUS – specialiai sukurtas priedas DESMOPOL poliuretaninei hidroizoliacijai. Naudojant šį priedą:  

 DESMOPOL galima įrengti vienu norimo storio sluoksniu (pvz. 2 mm). Išvengiant netolygaus išdžiūvimo 

kai įrengiama keliais sluoksniais. 

 Nesusidaro oro burbuliukai dėl įrengimo storesniu, vienu sluoksniu. 

 Padidinamas DESMOPOL hidroizoliacijos tamprumas. 

 Pirminis mišinio džiūvimo laikas apie 30 minučių. 

 Hidroizoliacijos džiūvimo laikas sutrumpinamas iki 1~3 valandų. 

 

BENDRI DUOMENYS 

Išeiga 
2 litrai į 25 kg DESMOPOL 

0,5 litro į 6 kg DESMOPOL 

Maišymo santykis pagal svorį 1:0,08 

Tankis 23 °C temperatūroje 0,95 g/cm3 

Kietųjų dalelių kiekis 804,3 g/l 

Valymui naudoti DESMOSOLVENT 

 

NAUDOJIMAS 
Suplakite DESMOPOL priedą prieš atidarydami. Supilkite reikiamą kiekį DESMOPLUS į DESMOPOL kibirą, ir 

tolygiai maišykite elektriniu ar mechaniniu maišytuvu, kad neatsirastų oro burbuliukai, kol išgausite vientisą 

konsistenciją. Mišinio naudojimo laikas yra apie 20 minučių. Išpilkite visą kibiro turinį ir tolygiai paskirstykite 

reikiamame plote naudodami dantytą mentelę, volelį arba guminę glaistyklę. Leiskite išdžiūti. 

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS IR TRANSPORTAVIMAS 
Hidroizoliaciją sumaišytą su priedu įrengiant su purškimo įranga visada dėvėti apsauginę, orą filtruojančią kaukę. 

Odos apsaugojimui dėvėkite gumines pirštines, apsauginius rūbus. Patekus ant odos nedelsiant nuplaukite su dideliu 

kiekiu vandens ir muilu. Visada nusiplaukite rankas prieš valgant, geriant ar rūkant. Naudokite apsauginius akinius, 

kad būtų išvengta patekimo į akis. Atliekų susidarymas turėtų būti išvengiamas arba minimalizuojamas. Utilizuoti 

pagal vietovės kurioje naudojama, nurodymus ir įstatymus.  

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
Parametras Su DESMOPLUS Be DESMOPLUS 

Naudojimo laikas 23 °C temperatūroje 20 minučių - 

Tempimo stipris prie 23 °C temp. (ISO 325-3)  4~6 MPa 2~3 MPa 

Hidroizoliacijos džiūvimo laikas 23 °C temperatūroje 1~3 valandos 5~6 valandos 

 

 

PAKUOTĖS IR SANDĖLIAVIMAS 
Metalinės skardinės: 2 litrai (1,7kg.) arba 0,5 litro (0,43 kg). Galiojimo laikas – 12 mėnesių, laikant sausomis 

sąlygomis, neatidarytoje pakuotėje, temperatūroje nuo 5°C iki 35°C. 

 

 

 
** Visa pateikta informacija šiame aprašyme yra laikoma patikima ir atspindinti duomenis apie aprašomą produktą, visgi visi pardavimo specifikacijoje 
pateikiami duomenys yra laikomi tik informacinio pobūdžio. Produkto savybės gali būti keičiamos be perspėjimo. Jokia čia pateikta informacija negali būti 

laikoma kaip garantija. Atsakomybė susijusi su gaminio naudojimu individualiose situacijose tenka naudotojui. Visada turi būti laikomasis pateikiamų 

rekomendacijų dėl saugumo ir atsargos priemonių. ** 
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