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TRUMPAS APRAŠYMAS 

 

DESMOPOL, tai skysta medžiaga, kurios pagrindą sudaro grynas poliuretano elastomeras, kuris 

suteikia nenutrūkstamą, lanksčią ir visiškai vandeniui nepralaidžią hidroizoliaciją. Dangos savybės leidžia ją 

naudoti virš visų tipų paviršių, tiek naujoje statyboje, tiek renovacijose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESMOPOL - ilgaamžė, atspari UV spinduliams ir atmosferiniams veiksniams hidroizoliacinė danga. Danga 

sukimba visu pagrindu ir nenutrūkstamai (t.y. be jokių siūlių). Suderinama su daugeliu paviršiu, naudojama, kaip 

galutinė stogo danga arba apželdintų stogų, vandens telkinių, civilinės inžinerijos objektų ir visų tipų drėgnų 

patalpų hidroizoliacija. 

 

 

PRIVALUMAI: 
 Lengvai įrengiama 

 Greitai sukietėja net žiemą 

 Puikiai sukimba su visais paviršiais 

 Atspari cheminiams preparatams 

 Atspari kritinėms temperatūroms ( nuo - 40°C iki + 80°C) 

 Atspari trinčiai ir tempimams 

 Visiškai nepraleidžia vandens 

 Nestabdo garų difuzijos 

 

PUIKIAI TINKA HIDROIZOLIUOTI: 
 Stogus (plokščius, su nuolydžiu) ir vidinius  

kiemus (eksploatuojamus ir neeksploatuojamus) 

 Balkonus ir terasas 

 Drėgnas patalpas (pvz.: po plytelėmis, vonios kambaryje) 

 Gėlynus  

 Pramoninius stogus  

 Vandens kanalus  

 Vandens talpas 

 Fontanus 

 Tiltus, tunelius ir t.t. 

 Metalinius paviršius 

SAVYBĖS REZULTATAS METODAS 

Tankis (kg/m³) 1,320 – 1,420 DIN 53 217 

Klampumas prie 25°C 2,650 cps ASTM D2196-86 

Sausos masės likutis po deginimo 105°C temperatūroje >90 EN 1768 

Pliūpsnio temperatūra (°C) 42 ASTM D93 

Pelenų kiekis prie 450°C 42 – 47% EN 1879 

Paviršiaus – aplinkos temperatūra 5°C - 35°C 

Kietumas, Šoras A >75 

Džiūvimo laikas prie 25°C ir 55%  santykinės drėgmės 4 – 5 valandos (pagal  T° ir aplinkos RH) 

Perdažymo laikas be DESMOPOL ACELERADOR 5 – 48 valandos 

Perdažymo laikas su DESMOPOL ACELERADOR 5 – 48 valandos 

Tempiamasis stipris prie 23°C 5 – 7 MPa 

Elastingumas prie 23°C ± 600 – 750 % 

Vandens garų pralaidumas 0,8 g/m²*valanda 

Sukibimas su betonu >2 MPa 

 


