
KEMPEROL® V 210 
Sprawdzona, długowieczna hydroizolacja



KEMPEROL® V 210 jest trójskładni-
kową, płynną hydroizolacją – 
 komponenty A i B z dodatkiem 
proszku katalizującego (komponent 
C) – na bazie żywicy poliestrowej do 
izolowania dachów płaskich, 
 ogródków dachowych i wykonywa-
nia różnorodnych,  także skompliko-
wanych wywinięć.

Klasyk z szeroką gamą 
 zastosowania.

Hydroizolację tą stosuje się zarówno 
do napraw jak i przy budowie 
 nowych obiektów, ponieważ środek 
ten łączy się na całej powierzchni z 
prawie wszystkimi starymi i nowymi 
podłożami, stanowiąc jednorodną 
warstwę. Tworzywo to pozostaje 
trwale elastyczne, wspiera dyfuzję 
pary wodnej, jest odporne na pro-
mieniowanie UV, i na przebijanie się 
korzeni (atest FLL - Niemcy) oraz 
ekonomiczne w obróbce. 

Ten system hydroizolacji, sosowany 
jest już od 40 lat na całym świecie  
i daje najwyższą gwarancję dobrej 
 jakości.

Podłoża muszą być suche, stabil-
ne, wolne od substancji zmniej-
szających przyczepność i 
odpowiednio przygotowane.  
Podłoża betonowe, asfaltowe, 
metalowe i z papy bitumicznej 
należy przygotować zgodnie z 
zaleceniami dotyczącymi podkła-
du. KEMPEROL® V 210 należy 
stosować tylko w temp. podłoża 
i otoczenia powyżej +5 °C. 

Przy temp. otoczenia poniżej  
+10 °C należy do komponentu B 
dodać aktywator  KEMPEROL® 
UP-A, a przy temp. powyżej  
+25 °C inhibitor KEMPEROL® 
UP-I. 
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Użycie Mieszanina robocza: proszek 
 katalizujący KEMPEROL® CP 
(komp. C) wsypuje się do kompo-
nentu A KEMPEROL®-u V 210 i 
intensywnie miesza. Komponent 
B należy zamieszać i połączyć w 
stosunku 1 : 1 z komponentem  
A + C, tak aby powstała jednolita 
masa. Dwie trzecie tak przgoto-
wanej mieszaniny roboczej 
 rozprowadza się wałkiem 
 perlonowym na podłożu. 
 Następnie rozwija się włókninę 
KEMPEROL® i przesącza się ją 
 pozostałą 1/3 częścią płynu.  
Po około 30 minutach hydroizo-
lacja jest odporna na deszcz i po 
około 72 godz. ulega całkowite-
mu stężeniu.

KEMPEROL® V 210 posiada Europejską Aprobatę 
Techniczną i podlega tym samym stałym kontrolom 
jakości, przeprowadzanym przez laboratoria KEMPER 
SYSTEM.
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