
Nyskapende vannbasert, VOC-fri to-komponent polyuretan 
flytende membran for overflatebehandling og for vanntetting.

InoPaz H2O er et to-komponent vannbasert polyuretan materiale for overflate-
behandling  og for vanntetting.
InoPaz H2O kleber raskt og har meget god vedheft til ulike typer overflater.
InoPaz H2O er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og ekstreme miljømessige 
forhold, reflektere solens stråler og har strålingsegenskaper.
InoPaz H2O overholder kravene til bruk ved drikkevann i henhold til metoden for 
australsk standard AS / NZS 4020  

Produktanvendelse
 - Vanntetting og overflatebehandling av eksisterende og nye tak
 - Vanntetting av vanntanker
 - Vanntetting av svømmebassenger

Fordeler og muligheter 
Hurtigtørkende | Lang holdbarhetstid | Gir høy tykkelse i ett strøk | Meget 
god vedheft| Utmerket mekanisk motstandsdyktighet | Motstandsdyktig 
overfor ekstreme temperaturer | Unngår behovet for et ekstra hvitt strøk | 
Miljøvennlig| Enkel påføring | Høy UV motstand | Høy solar refleksjon og 
infrarød utstråling  | Lav støvoppsamling |

Patentanmeldt

 ■ Gir høy tykkelse i ett strøk
 ■ Lang holdbarhetstid
 ■ Høy UV-motstand
 ■ Kostnadseffektivt sammenlignet med andre PU løsninger
 ■ Miljøvennlig
 ■ Motstandsdyktig mot alger og sopp

Materialet påføres som en tykk pasta som danner en sømløs, dekorativ og fleksibel 
membran som hindrer vanninntrengning og forlenger levetiden på taket.



Tekniske Spesifikasjoner



Klargjøring av overflaten
 ■ Alle flater der InoPaz H2O skal anvendes må være faste, 

stabile med en jevn overflate og fri for smuss, støv, løst 
rusk, fett og lignende.

 ■ Alle ledninger og rør (utstikk) bør være forhøyet.

Rensing av verktøy
Rengjør verktøy med vann, helst mens materialet 
fortsatt er mykt. 

Instruksjoner for bruk

Påføring av Primer 
Før påføring av InoPaz H2O, påføres et lag primer på 
følgende måte: 

 
Overflate

InoPaz H2O 
utvannet 

1:1 med vann
Super Primer

Betong R

Bituminøse membraner R

SPF 
(sprayet polyuretanskum)

R R

Tre-dekk R R

Aluminium R R

Galvanisert stål R R

PVC R R

Asbest R R

Påføring 
1. Tilsett komponent B i komponent A’s spann.
2. Bland materialet i 2 minutter med mekanisk 

visp.
3. InoPaz H2O påføres ved hjelp av pensel/nal/

stempelsprøyte (uten luft).
4. Bruk minimum to lag med en total mengde av 

2,5 - 3,5 kg/m2

5. La tørke i 4-6 timer (avhengig av værforhold).
6. La tørke i 5-7 dager før det tråkkes på (avhengig 

av værforhold).

Merk: 
For hvert nytt prosjekt anbefales det å sikre en 
forsvarlig overflate og å kontrollere vedheft på 
forhånd.
Sikre stabil omgivelsestemperatur og luftfuktighet 
under og etter anvendelse til materialet er helt tørt.
Unngå frost eller fukt på materialet før det er 
fullstendig tørt.

(*) Over sprøytet polyuretan og tre-overflater, er det 
mulig å påføre InoPaz H2O som en primer:
- Fortynn InoPaz H2O med vann i forholdet 1:1.
- Påfør et primer-lag med en mengde av 100-300 gr/m2

Over bituminøse membraner, betong, sprayet 
polyuretan (*), aluminium, galvanisert stål, asbest og 
tre (*) flater: 
Påfør Epoxy Primer XL-100 med en mengde av: 100 
- 300 gr/m2

Over PVC overflater:
Påfør Super Primer med en mengde av: 100 - 300 gr/m2
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Oppsummering av Primeres egnethet:

Epoxy Primer 
XL100



Forpakning

Lagring
 ■ Lagres tildekket, i skygge og beskyttet fra 

ekstreme temperaturer.
 ■ I tropiske klima må produktet lagres i et 

luftkondisjonert miljø
 ■ I kalde strøk må produktet oppbevares ved 

temperatur over 10 grader Celsius
 ■ Må ikke  utsettes for frost.
 ■ Har en holdbarhet på inntil 12 måneder ved 

lagring som ovenfor beskrevet.

MERK: 
Om de anbefalte langringsforhold ikke overholdes, 
kan det resultere i skade på  produkt eller forpakning.  
Kontakt Pazkar Nor for veiledning.

For detaljerte sikkerhets-instrukser vennligst se 
Pazkar Nor’s notat om sikkerhet (MSDS). 

InoPaz H2O leveres I følgende forpakninger:
Komponent A:  20 kg spann
Komponent B:   1 kg spann

Garanti
Pazkar’s produkter er produsert etter strenge standarder for kvalitet.
Pazkar gir ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet 
i denne publikasjonen og forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjoner og 
produktbeskrivelser når som helst uten varsel. Brukere skal alltid forholde seg til den nyeste 
utgaven av det lokale produktets data publisering for det aktuelle produkt. Brukeren av 
produktet må teste produktets egnethet for bestemt formål på grunn av forskjeller i materialer, 
underlag og lokale forhold. Pazkar påtar seg intet ansvar, og fraskriver seg uttrykt eller 
underforstått garanti, knyttet til sine produkter inkludert men ikke begrenset til, underforståtte 
garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og heller ikke noe erstatningsansvar 
for eventuelle juridiske forhold. 
Alle ordrer aksepteres underlagt vår nåværende fortegnelse, vilkår og vilkår for salg og levering.


