Hypertectum® vloeibaar dakbedekkings systeem
voldoet aan de hoogste Europese standaard ETAG
005:2000
Hypertectum® wordt niet aangetast door
extreme temperaturen of weersinvloeden.
Aanbrengen kan ook in verschillende klimaatzones
– van de warme zon in Zuid Europa tot de ijzige kou
van Rusland.
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Hypertectum® is een vloeibare dakbedekking zonder
vezels of kunststof versterkende matten en zonder
naden. Hypertectum® kan uitstekend geplaatst worden
op horizontale en verticale vlakken. Aansluitingen op
doorvoeren, dakkapellen, opstaande randen en andere
onderbrekingen zijn geen probleem vanwege de
uitstekende hechtingseigenschappen.

HYPERTECTUM

SNELLE VERWERKING
EN LANG HOUDBAAR

VOORDELEN
Het Hypertectum® gamma biedt u de volgende
voordelen:

Met dit één component systeem verleng je de
levensduur van het dak met minimaal 25 jaar.
Hypertectum® sluit direct na aanbrengen af en is in
staat om 365 dagen per jaar staand water te
verdragen.
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HYPERTECTUM®
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Lange levensduur – ETA keuring /
CE keurmerk met een levensverwachting
van meer dan 25 jaar.
Snel verwerkingsproces – bespaart op
arbeidsuren.
Geen vlies nodig die erin verwerkt moet
worden.
Uitstekende hechting op – bitumen,
EPDM, beton, hout, metaal, glas,
natuursteen en
kunststoffen.
Eén component systeem.
Bestendig tegen temperaturen van -40° C
tot 80° C met een piek van 200° C.
Geen naden
Zeer hoge elasticitieit (400 – 600%).
Damp open
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Geen warmtebron nodig bij aanbrengen.
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VERWERKINGSPROCES

1

Als eerste moet het dak gereinigd worden
met een hoge drukspuit, hierdoor worden alle
oliën, vetten en losse delen verwijderd. Om
een stabiele basis te creëren voor het aanbrengen van Hypertectum ® moet men eerst
scheuren en kieren dichtkitten met Tectflex, en
details versterken met doek nat in nat.
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Als tweede worden alle opstaande kanten
van zowel het dak zelf als van dakramen,
luchtkanalen en airco’s met een kwast en/
of roller behandeld. Hypertectum ® AR kan
daarbij zowel horizontaal als verticaal
aangebracht worden.
Als derde wordt de rest van het dak met de
eerste laag Hypertectum ® AR behandeld
met rollers of een airless. Bij de eerste laag
wordt er tussen de 0,7-0,9 kg / per m²
aangebracht.
Als vierde worden stap 2 en 3 herhaald maar
dan met Hypertectum ® AF .
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