
SANACIJA TERAS 
IN BALKONOV, 
zaščita pred vodo

Rešitev je enostavna, ekonomična in učinkovita: 
sistem za izvedbo prozorne in vodo-tesne izolacije MARITRANS®

Maritrans®

SANACIJA TERAS 
Maritrans

saniranje
BREZ 

gradbenih 
del

Premaz je samorazliven in samoporavnalen po reliefu podlage ter 
ne pokvari estetski videz terase ─ celo izboljša ga. 
Obenem zagotavlja prehod difuzijske vlage (8,05 g/m2 v 24 urah), 
torej omogoča tudi izsuševanje notranjih zidov. 

Primeren tudi 
za premazovanje 
lesa, naravnega kamna, 
polikarbonata, poliakrila.

Tvori zaščitno, tanko in prozorno membrano
Je trajno elastičen
Mehanično trden (pohoden)
Odporen na UV žarke in vremenske vplive

LASTNOSTI IN PREDNOSTI:
Enostavno delo: nanašanje z valjčkom, air-less pištolo, čopičem
Samo-razlivna masa, tvori popolnoma poravnano površino
Zelo močan oprijem na vse vrste keramike
Žilav in mehanično odporen, odporen na hojo 
UV stabilen (ne rumeni)
Odporen na vodo, zmrzal, kisel dež
Odporen na detergente in čistila za gospodinjstvo
Trajno elastičen pri visoki in nizki temperaturi
Stabilna mehanična svojstva pri temp. -40 do +90 ˚C
Omogoča prehod difuzijske vlage (omogoča »dihanje« podlage)
V primeru mehanične poškodbe,  se enostavno »zakrpa« z svežim slojem
Življenjska doba: minimalno 10 let 

Eno komponentni prozorni premaz za prekrivanje 
keramike na odprtih prostorih (terase, balkoni, ravne 
strehe ...) 
Delo s premazom MARITRANS® je enostavno - 
izvedba po sistemu “sam svoj mojster”

Rešitev je enostavna, ekonomična in učinkovita: 
MARITRANS®

Nepravilna izvedba hidro-izolacije betonskih plošč na odprtih terasah in balkonih omogoča, 
da voda slej kot prej vdre v notranjost. Lokalno oz. delno premazovanje ne pomaga. 
Največkrat tudi ni možno z zanesljivostjo ugotoviti, kje je mesto puščanja vode.



Priprava podlage (1)
Podlaga mora biti razmaščena, brez prahu in suha. Največja dovoljena stopnja vlage površine je 5%: sveži beton se mora 
sušiti najmanj 28 dni (pri min. 20 ˚C). Stari premazi morajo biti odstranjeni. Temeljito očistite stike in spoje; odstranite 
razrahljan tesnilni – fugirni material; odlepljeno ali slabo pričvrščeno keramiko ponovno zalepite oziroma jo fugirajte. 

Temeljni premaz (2)
Podlago premažite s temeljnim premazom (primer) – Mariseal Tile.To je 1-komponetni premaz na bazi topila, ki aktivira 
površino za boljši oprijem premaza MARITRANS®. Namenjen je za premaz glaziranih površin (ni za porozne površine).
Nanašate ga v tankem sloju s krpo ali čopičem (višek primerja obrišite s krpo), v količini 40-80 g/m2. Čas sušenja je 1-2 uri, 
temperatura za delo od + 5 do + 35 ˚C.

Nanašanje prozornega premaza Maritrans®  (3)
Na tako predpripravljeno podlago, po preteku 1-2 ur, nanesete prozorni premaz MARITRANS®. Nanašajte ga z valjčkom 
ali zobato lopatico, enakomerno v tankem sloju. Po 12 urah (najpozneje po 18 urah) nanesite drugi spoj  premaza 
MARITRANS®. Ne nanašajte več kot 1 mm debeline sloja naenkrat. Na vertikalnih površinah, nanašajte več tankih slojev, 
da ne pride do zatekanja materialov. 

Končni premaz Maritrans® fi nish (4)
V kolikor želite mat (ne-sijajno) površino, premažite z 1-komponetnim  premazom  Maritrans® fi nish. Poraba približno 
0.1 kg / m2. Tako premazana površina je na dotik suha v 4-6 urah, pohodna po 24 urah, dokončno utrjena pa po 7 dnevih.

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Osnova: poliuretan z visoko vsebnostjo delcev pre-polimerov
Raztezek do pretrganja: 322 %
Natezna trdnost: 25,4 N/mm2

Trdota: 25 Shore D
Difuzna prepustnost: 8,05 g/m2 24 ur
Temperaturna obstojnost: - 40 do + 90 ˚C
Suh na dotik: po 6-8 urah
Omogočena hoja: po 24 urah
Popolnoma utrjen: 7 dni (20 ˚C, 50 % rel. vlaga)
Odporen na detergente, morsko vodo in olja

OPIS SISTEMA IN UPORABE
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4  MARITRANS® FINISH 
    (opcijsko)

Za več informacij nas pokličite! 07/ 477 88 20
Naši strokovnjaki so vam na voljo pri iskanju pravih rešitev.
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