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Flexigum HP

FLEXIGUM

Flexigum HP

je dvojzložkový, modifikovaný asfalto-latexový veľmi pružný rýchlo tuhnúci hydroizolačný 

materiál s vynikajúcou adhéziou k povrchu a aplikuje sa striekaním za studena pomocou 

bezvzduchového dvojokruhového čerpadla.

znesie zvýšené namáhanie ako izolačná vrstva pod asfalt až do teploty 200°C, 

čo umožnuje použitie asfaltového finišera bez nutnosti použitia ochranných medzivrstiev.

používa sa ako hydroizolácia a antikorozívna ochrana podzemných a nadzemných 

železobetónových stavebných konštrukcií, kovových zásobníkov, potrubí, dopravných 

stavieb, dialničných a železničných tunelov, staníc metra, podchodov, oporných stien, 

ochrana proti agresívnym vodám na kolektoroch a vodovodoch a pod.
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rovnorodý: rovnomerná aplikácia homogénnej membrány

pružný: materiál obsahujúci latex má pružnosť viac ako 1500% (1000%)

priliehavosť k podkladu: výborná prilnavosť k betónu, kovu, ….

technológia aplikácie: aplikácia na povrchy rozmanitého tvaru a usporiadania, 

pri nanášaní do 4m výšky nie je treba lešenie

vysoká produktivita: 3 pracovníci zaizolujú plochu až 1200m2 v 4mm vrstve 

za 8 hodín

bezpečnosť: ekologický, netoxický za studena aplikovateľný materiál
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ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE - FLEXIGUM

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE - FLEXIGUM HP

Merná hmotnosť:     1100kg/m3

  Priesak vody 0,5MPa/72 hod  .: 0,0ml

  Nasiakavosť 24 hodín H2O  : 0,70%  

  Sila prierazu tŕňom pri 20C  : 12,0N  

  Sila prierazu tŕňom pri 15C  : 113,8N 

  Ohybnosť na tŕne pri -15C /20mm/ : vyhovuje

  Priľnavosť k betónu   :  0,57 Mpa 

  Priľnavosť k oceli    : 0,21 Mpa 

  Pevnosť v ťahu pri Fmax   : 0,16Mpa 

  Pomerné predĺženie   : 1560% 

Merná hmotnosť:     1100kg/m3

  Priesak vody 0,5MPa/72 hod  .: 0,0ml

  Nasiakavosť 24 hodín H2O  : 1,43%  

  Sila prierazu tŕňom pri 20C  : 18,9N  

  Sila prierazu tŕňom pri 15C  : 32,4N 

  Ohybnosť na tŕne pri -15C /20mm/ : vyhovuje

  Priľnavosť k betónu   :  0,66 Mpa 

  Priľnavosť k oceli    : 0,36 Mpa 

  Pevnosť v ťahu pri Fmax   : 0,55 Mpa 

  Pomerné predĺženie   : 1031% 
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