
DECOFLEX Trans je tehnološko napreden, prozoren/tran-
sparenten, eno-komponenten tekoči poliuretanski hidro-
izolacijski premaz, ki se uporablja za dolgotrajno hidroi-
zolacijsko zaščito z visoko vsebnostjo suhih snovi, trden 
ter hkrati elastičen; ponuja enostavno uporabo in kar je 
najpomembnejše, zagotavlja dolgoročne rezultate. Tudi z 
staranjem premaz ostane transparenten in elastičen. Upo-
rablja se za hidroizolacijo balkonov, teras, keramičnih in 
steklenih površin za stene iz steklenih zidakov - prizem,  
za hidroizolacijo in hkrati zaščito naravnega kamenja in 
lesa ter kot hidroizolacija za transparente umetne mase 
(npr. poliakrilat, polikarbonat). Primeren je tako za novo-
gradnje kot tudi za popravila ali obnovo starih površin.

DECOFLEX Trans uporablja poseben utrjevalni sistem (ka-
terega sproži vlaga) in za razliko od drugih podobnih siste-
mov ne reagira z vlago in ne tvori mehurčkov.

 Enostavna uporaba (valjček ali brizganjem z Airless  
   sistemom).
 Ko je nanešen tvori brezšivno transparentno / prozorno  
   membrano.
 UV stabilen
 Odporen na vodo in zmrzal.
 Premošča razpoke 
 Paro-prepusten, tako da površina lahko »diha«.
 Termično odporen, površina se ne zmehča
 Odlično vremensko odporen
 Ohranja mehanske lastnosti v temperaturnem razponu  
   -40°C do +90°C.
 Primeren tudi za pohodne površine 
   (normalna obremenitev).
 Odporen na detergente, olja, morsko vodo in domače  
   kemikalije
 V primeru, da se membrana mehansko poškoduje ga je  
   zlahka možno lokalno  popraviti v nekaj minutah.
 Uporablja se tudi kot vezivo za nanos dekorativnih 
   silikatnih peskov.
 Zagotavlja visoko elastičnost in fleksibilnost zaradi  
   česar je idealen za uporabo na balkonih in terasah
 Odtenek: brezbarven/transparenten

Navodila za delo: 
DECOFLEX Trans je v dobavni obliki pripravljen za uporabo.

Skrbna priprava površine je bistvenega pomena za optimal-
no vzdržljivost in končni rezultat.

Površina mora biti čista, suha in brez kakršnih koli onesna-
ževalcev, ki lahko škodljivo vplivajo na oprijem membrane. 
Najvišja vsebnost vlage površine na katero nanašamo ne 
sme presegati 5 %. Tlačna trdnost podlage mora biti vsaj 25 

Embalažne enote: 
Kovinska embalaža: 1 kg,  5 kg , 10 kg
Shranjevanje: 
V suhem, zaprtem in hladnem prostoru, pri temperaturi od 
+5°C in +30°C, zaščiteno pred vlago, mrazom in neposredno 
sončno svetlobo.
Izdelek mora ostati v originalni in zaprti posodi z zakon-
skimi oznakami, imenom proizvajalca,  nazivom izdelka ter 
serijsko številko.

Orodje: Čopič, valjček, nazobčana lopatica, Airless brizganje 
Čiščenje: Delovno orodje se takoj po uporabi očisti z nitro 
razredčilom

OPIS LASTNOSTI

PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

UPORABANANAŠANJE

Hidroizolacija

Transparenten/prozorni poliuretanski tekoči 
premaz za hidroizolacijo.

» H iš a  ba r v «



MPa, kohezivna moč vezi vsaj 1.5 MPa. Nove betonske 
površine je potrebno predhodno sušiti vsaj 28 dni. Sta-
re ohlapne premaze, umazanijo, maščobe, olja, organske 
snovi in prah se odstrani z brusilnim strojem; prav tako 
je potrebno odstraniti prah, ki nastaja pri brušenju. Mo-
rebitne nepravilnosti na površini morajo biti gladke in 
sanirane. 

DECOFLEX Trans tekočo transparentno membrano na-
našamo na predhodno pripravljeno površino z nazobča-
no lopatico ali valjčkom. Po prib. 12 urah vendar ne ka-
sneje kot 18 urah nanesemo drugi sloj. 

Za še boljšo hidroizolacijo priporočamo še tretji nanos 
DECOFLEX Trans v enakem časovnem intervalu. Maksi-
malna debelina enega nanosa je 1 mm (suhi film). Za op-
timalne rezultate naj bo temperatura pri nanašanju med 
+5°C in +35°C, relativna vlažnost mora biti med 50 % in 
70 %. Nižje temperature podaljšajo čas sušenja morebitna 
visoka vlažnost pa lahko vpliva na končni izgled.

Nevpojne površine je potrebno predhodno obvezno pre-
mazati s premazom DECOPRIMER Trans.
V primeru da želimo  saten mat izgled/sijaj površine kot 
zaključni/zadnji nanos nanesemo eno plast Decoflex 
trans  MAT

Popravilo razpok in dilatacijskih reg:
Morebitne večje razpoke, fuge ali dilatacijske rege je po-
trebno še posebno pozorno oz. skrbno zatesniti še pred 
zaščito celotne površine kar je izrednega pomena za traj-
ne rezultate hidroizolacijskega premaza.

Čiste betonske razpoke (brez prahu, ostankov ali druge 
kontaminacije) premažite z Decoprimer-jem W in pustite 
2-3 ure za sušenje, širše razpoke pa dodatno zapolnimo z 
Decoflex-om PU 40.

Nato nanesemo prvo plast premaza DECOFLEX Trans-a. 

POZOR: Površina, na katero je nanešen (sistem) DECO-
FLEX Trans, drsi, ko je površina mokra; da bi se izogni-
li drsnosti/spolzkosti potresemo primerni agregat (npr. 
kremenčev pesek fine granulacije, silikatni peski…) na še 
mokro podlago, da dobimo proti-zdrsno površino.

Površin ne perite z vodo!

Vlažne površine (npr. ujeta vlaga pod ploščicami na bal-
konih) se morajo pred nanosom DECOFLEX Trans-a po-
polnoma posušiti (največ 5 % vlage).

Brez ustrezne predpriprave površine ne nanašajte DECO-
FLEX Trans na keramične površine na katerih so se na-
brale dušikove soli v fugah.

Ne uporabljajte DECOFLEX Trans-a na površinah, ki so 
bile že predhodno premazane/oz. obnovljene z  hidrofob-
nimi premazi, ki kot aktivno snov vsebujejo silan, silo-
ksan, silikon ali druga vodo-odbijajoča sredstva. Zaradi 
tega dejstva lahko pride do  slabega oprijema.  V takšnih 
primerih priporočamo predhoden preizkus oprijema; 
predhoden test oprijema je potrebna narediti tudi na 
marmornih in granitnih površinah.

Poraba:  0,3‒1 kg/m2,  v enem ali treh nanosih; poraba teme-
lji pri nanosu z valjčkom na gladko površino pri optimalnih 
pogojih. Dejavniki, kot so površinska poroznost, tempera-
tura in postopek nanašanja lahko spremenita porabo.

LASTNOSTI                                     REZULTATI                           METODA

Tehnični podatki

Pogoji: 20°C, 
50 % relat. vlagi
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>322 %

> 25,4 N/mm2

56,9 N/mm

69,5 N/mm2

298 %

25,5 N/mm2

Dobro

Ni opazno, kredanje razred 0

Ne prepušča (1m vodni stolpec, 24 ur)

25

8.05 g/m2, 24 ur

>2,0 N/mm2

Ni opaznih sprememb pri elastičnosti

-40°C do +90°C.

6-8 ur

24 ur

7 dni

DIN EN ISO 527

DIN EN ISO 527

DIN ISO 34, metoda B

DIN EN ISO 527

DIN EN ISO 527

DIN EN ISO 527

DIN 67530

DIN EN ISO 4628 - 6

DIN EN 1928

ASTM D 2240 

EN ISO 12572

ASTM D 903 (ELCOMETER

Interni test

Interni test

Dobra odpornost detergente, morsko vodo in olja

Raztezek pri pretrgu

Natezna trdnost

Odpornost na trganje

E-modul

Odpornost na hidrostatični - vodni tlak

Trdota (Shore lestvica)

Paro - propustnost

Oprijem na porozne keramične ploščice

Hidroliza (5 % KOH, 7-dnevni cikel)

Temperaturna obstojnost

Suh na otip

Pohoden

Popolnoma suh

Kemična odpornost

Raztezek pri pretrgu po 2.000 urah pospešenega 
staranja (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2)

Natezne trdnosti po 2.000 urah pospešenega staranja 
(DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2)

Obstojnost sijaja po 2.000 urah pospešenega 
staranja (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2)

Površinsko kredanje po 2.000 urah pospešenega 
staranja (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2)
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