
Nevyrábí se

Nevyrábí se

CHARAKTERISTIKA

Balení - báze

TECHNICKÉ INFORMACE

8,5 m²

0,7 - 1 m²/L

Vydatnost Balení - bílá

EXTERIÉR  - na rovné střechy - vysoká vydatnost

 - 100% odolný vodě - odolný UV záření

HyRoof  - dlouhodobě elastický - beton, kov, dřevo…

Vydatnost z balení

750 ml 3 l 10 l
0,7 m² 2,6 m²

Neředí se

AplikaceDoba schnutí

Měrná hmotnost (MH) a lesk

MH

Lesk

1,32 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

Není hodnota k měření

Třída omyvatelnosti Povrchová úprava

Ředění

Mat Satén Lesk

První vrstva
2 - 3 hodiny
Druhá vrstva
16 - 24 hodin

Informace k přípravě barvy Hodnoty VOC

3 l 10 l 16 l750 ml

1,1 kg 4,4 kg 14,6 kg 23,4 kg

Přepočet na kilogramy

HyRoof Hybrid PU je hybridní elastomerní hydroizolační nátěr pro
rovné střechy s inovativní technologií založenou na akrylové 
polyuretanové emulzi. Vytváří vysoce elastický hyrofobní povrch,
který poskytuje vynikající ochranu před vlhkostí a stojatou vodou.
Má vynikající přilnavost k betonovým povrchům, asfaltovým pásům, 
zdivu, dlaždicím, dřevěným povrchům i kovům (očetřených základní 
barvou).
Povrchu zůstává tvrdý bez lepivého efektu, a uvnitř vysoce pružný, 
ale především při aplikaci proniká to drobných spár a trhlin. 
Vykazuje vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám od -30°
C do +90° C a vynikající odolnost proti UV záření a tepelnému 
stárnutí.

Aplikaci střešní barvy provádějte dle stanoveného technického 
postupu. Na kanálu YouTube je podrobný video návod.

Na povrch, který vznikne aplikací barvy HyRoof je poskytnuta 
záruka 10 let, pokud bylo postupováno dle správného 
technologického postupu.

Barvu občas v průběhu práce nebo při delším stání mezi 
nátěry promíchejte.

Dle směrnice 2004/42/CE. 
Maximální hodnota pro tento 
produkt kategorie "A" Vnitřní 
matné stěny a stropy (Lesk ≤25 @ 
60°) je 40 g / l. Tento produkt 
obsahuje maximum VOC <10 g / l.



Barva není určena k tónování, dodává se pouze bílá k okamžité aplikaci bez barvení a ředění.

INFORMACE K APLIKACI A POSTUPU PRACÍ

MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ

DISTRIBUCE

Dovoz a distribuci značky Vitex zajišťuje společnost                                                                  

BODY Color s.r.o., Studentská 1727, 511 01, Turnov. IČ 27543790

Prodej u našich Vitex partnerů na www.barvy-vitex.cz

SKLADOVÁNÍ
48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad 35°C nebo při vlhkosti nad 80%.

LIKVIDACE 

ODPADU

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení (bezpečná likvidace). Nevylévejte jí 

do podzemních vod. Plastový obal patří do tříděného odpadu. Nářadí po použití 

očistěte vodou (případně mýdlovou vodou).

POSTUP PRACÍ
Dobře si rozměřte malovanou plochu. Nezapomeňte na stropy a dvě vrstvy malby. 

Při práci dodržujte pracovní postupy a dbejte na bezpečnost.

Aplikace barvy HyRoof je 
ucelý soubor postupu.

Povrch ošetřete 
penetrací HyRoof 
primer.

Na praskliny a spáry 
použijte tmel 
Elastomeric Putty.

Povrch musí být hladký, 
čistý, suchý a zbavený 
mastnoty.

Barvu neřeďte a dobře 
rozmíchejte. 

Spáry a trhliny ošetřete 
penetraci HyRoof Primer 
a následně nanaste tmel 
Elastomeric Putty. Místo 
následně zpevněte 
netkanou  tkaninou 
HyRoof a přetřete 
barvou HyRoof. Následně 
válečkem nanaste na 
celou střechu ve dvou 
vrstvách.

Barvu lze aplikovat i 
systéme airless nebo 
ručně štětkou. Barvu 
nanášejte tak, že druhá 
vrstva první kryje do 
kříže.

Druhou vrstvu nanášejte 
nejlépe po 24 hodinách. 
Rychlost schnutí je 
ovlivněna teplotou 
ovzduší.

Nenanášejte při vysoké 
vlhkosti vzduchu, dešti 
nízkých teplotách nebo 
mrazu.


