
Hypertectum ®  is een vloeibare dakbedekking z onder vez els of  
kunststof versterk ende matten, en z onder naden.  
Hypertectum ®  kan uitstekend geplaatst wor den op horizontale  
en verticale vlakk en. Aansluitingen op doorv oeren, dakkapel len,  

opstaande randen en ander e onderbrekingen zijn geen pr obleem  
van wege de uitstek ende hechtingseigenschappen. 

Wilt u meer weten o ver Hypertectum ®  of een advies op maat?  
Neem dan contact op met een van onz e adviseurs.  

Eigenschappen: 

•  Eén component systeem, 
•  Geen naden, lasnaden of combinaties met andere materialen  

nodig,behalve voor details versterking met doek nodig. 
•  Water dichte aansluitingen door uitstek ende hechting op  

diverse materialen, 
•  Bestand tegen temper aturen -40 tot 80 C, met piek v an  

200 C, 

•  Zeer hoge tr eksterkte, 
•  Zeer hoge elastici teit (400 tot 600%), 
•  Zeer hoge scheurweerstand, 
•  Goede chemische resistentie, 
•  Het is damp open, 

•  Aanbrengen met borstel, r ol of Airles spuiten, 
•  Bev at geen bitumen, 
•  Bev at geen oplosmiddelen, 
•  95 % vaste stof . 
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Toepassingen: 

•  Reno vatie v an bestaande daken, 

•  Oplossen van lekkages, 
•  Uitstek end toepasbaar op complexe dak en, 
•  Perf ecte ondergr ond voor tuindak en, 
•  Aan- afwerken,  
•  Vloeistofdicht maken v an aansluitingen bij l ichtstraten en dakk oepels, 

Kleuren: 

•  Rood, gr oen, zwart niet UV stabiel, 
•  Wit, grijs, UV stabiel, 

Uitstek ende hechting op: 

•  EPDM rubber, 
•  Bitumen, 

•  Beton, zandcement, anh ydriet, v ezelcement, 
•  Asfal t, 
•  Hout, 
•  Metalen, 
•  Glas, 

•  Tegels, mozaïek en, natuursteen, 
•  Kunststof fen, epo xy, polyur ethaan, acryllaat. 

Garantie: 

•  Uitvoering al leen door erkende aplicateurs 
•  CE-keurmerk 
•  10 jaar productgar antie 
•  Europese ET A keuring 
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