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SuccESfuLd I OvER 50 LAndE På vERdEnPLAn

fLYdEndE PåføRt POLYuREtAn vAndtætnIngS SYStEM
vAndbASEREt

Pud technology™ baserede produkter har fordelen 
at tilbyde de vigtigste egenskaber som opnås ved 
solvent-baseret, men som er mere miljøvenlig, 
vandbaseret, lav VOC, ingen ADR transport.

 Pud technology™ er indgangen til Grøn Revolution 
indenfor Polyuretan baserede produkter.

PUD: Polyuretan Dispergering

Forskning og udviklingsafdelingen hos MARIS POLYMERS SA 

formåede efter mange års forskning at udvikle et miljøvenligt, 

vandbaseret polyuretan produkt som imødeser i dags 

stramme krav indenfor byggesektoren.

grøn revolution indenfor Polyuretan

www.marispolymers.com
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MARISEAL SYSTEM AQUA® er baseret på den innovative
Pud technology™ med MARIS POLYMERS®, som gør 
at det muligt for dannelsen af langkædede polyuretan 
makromolekyler i at binde sig med vand molekylerne og 
forme stabile dispersioner.



 er et en komponent, som både er 
vandbaseret, alifatisk, UV-beskyttende, pigmenteret, slidstærk 
og farve-stabil. Det er en 100% polyuretan baseret coating til 
anvendelse som top coat til beskyttelse af MARISEAL 250 AQUA®. 
Det tåler hårdt slid og skiftende vejrforhold

	 består	af	fleksible,	vandbaseret	
polyuretan resiner (dispersioner), uden tilsætning af ringere
acryl-resiner og andre tilsætninger.

 hærder op efter påførsel og danner 
en hydrofob, 100% vandtætning, sømløs, polyuretan membran 
uden samlinger eller lække muligheder, der beskytter gamle og 
nye strukturer effektivt og på lang sigt.

 er baseret på den innovative
Pud technology™ for MARIS POLYMERS SA.

vAndbASEREt POLYuREtAn vAndtætnIngS MEMbRAn

Træ

Mursten

MørtelBeton

Bitumenfelt

Metal

kan bruges til:

  

Et	fladt	tag	er	konstant	udsat	for	skiftende	
vejrforhold som fugt, frost, bagende sol,
UV nedbrydning, syreregn, mekanisk slid osv.
Som	et	resultat,	er	mange	flade	tage	utætte	og	
kræver løbende vedligeholdelse og renovering.
Økologisk tænkning spiller en vigtig rolle
i valget af vandtætningssystemer.
  

Den professionelle, langtidsholdbare, 
økologisk vandtætnings løsning er

FLYDENDE PåFØRT POLYURETAN VANDTæTNINGSMEMBRAN

FLYDENDE PåFØRT POLYURETAN VANDTæTNING TOP cOAT

 er et en komponent, 
vandbaseret, permanent elastisk,  100% polyuretan
baseret	coating,	som	påføres	som	en	flydende	væske.

	 består	af	fleksible,
vandbaseret polyuretan resiner (dispersioner), uden 
tilsætning af ringere acryl-resiner og andre tilsætninger.

 hærder op efter påførsel og 
danner en hydrofob, 100% vandtætning, sømløs, polyurethan 
membran uden samlinger eller lække muligheder, der 
beskytter gamle og nye strukturer effektivt og på lang sigt.

 er baseret på den innovative
Pud technology™ for MARIS POLYMERS SA.  

applikationer
•	Tage,	altaner	og	terrasser	
•	Værksteder,	parkeringspladser,	lager
•	Lyskupler,	glasfacader
•	Våde	områder	(under	fliser)	
•	Vandtanke 
•	Offentlige	Gangbroer	
•	Beskyttelse	af	polyuretan	skum,	osv.	
Det bruges også til at give en vandtæt og 
beskyttende	overflade	til	gipsvæg,
cement tyndplader, beton, træ, metal osv.

applikationer
•	Tage,	altaner	og	terrasser	
•	Værksteder,	parkeringspladser,	lager
•	Lyskupler
•	Offentlige	Gangbroer	
•	Beskyttelse	af	polyuretan	skum,	osv.
Det	bruges	også	for	sig	selv	til	fiber	
indkapsling af gamle eksponerede 
asbest	overflader.

 er gruppe af belægninger 
som alle er baseret på vandbaseret polyuretan resin. 
Produkterne anvendes i en kombination og skaber 
en	sømløs	membran	til	flade	tage,	som	beskytter	
bygningskonstruktionen sikkert og på lang sigt - selv 
under de mest vanskelige forhold.

•	Nem	og	hurtigt	at	arbejde	med	og	påføre
•	Miljøvenlig,	vandbaseret
•	Efter	påførsel	dannes	en	sømløs	membran,
 uden samlinger eller lække muligheder
•	Modstandsdygtighed	over	for	vand.	
•	Knæk-bro	op	til	2mm,	selv	ved	-100	ºC
•	Vedligeholdelse	af	dets	mekaniske	egenskaber,
	 over	en	tem	peratur	span	fra	-30	ºC	til	+90	ºC
•	Giver	vanddampgennemtrængelighed
•	Giver	fuld	overflade	vedhæftning.
•	Giver	sol	refleksivitet,	der	bidrager	til	thermo	isolation.	
•	Giver	anti-root	egenskaber	
•	Den	vandtætte	overflade	kan	anvendes	fra	medium	til	tung	
	 gående	trafik,	afhængigt	af	MARISEAL SYSTEM® top-coat. 
•	Resistent	over	for	rengøringsmidler,	olier	og	almindelige	
 kemikalier
•	Nem	lokal	reparation,	hvis	membranen	er	mekanisk	
 beskadi get
- Lav VOC og dermed reduceret lugt, ingen ADR trans
 port produkter
•	Lave	omkostninger

•	 Tage,	altaner	og	terrasser	
•	 Fliser,	facader
•	Værksteder,	parkeringspladser,	
 lager
•	 Lyskupler,	glasfacader
•	Våde	områder
	 (fx	under	fliser	i	badeværelser)	
•	 Vandtanke	
•	Offentlige	Gangbroer	
•	 Fundamenter,	osv.
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