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Vlastnosti:
SANAKRYL UV je jednosložková vodou ředitelná hydroizolační 

hmota připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, 

plniv a  speciálních aditiv. Hydroizolační hmota SANAKRYL UV se  

aplikuje v tekutém stavu. Po zaschnutí vytváří trvale pružnou bezešvou 

hydroizolační folii s  dlouhodobou životností na  povětrnosti. Vlastní  

folie se vyznačuje výbornou odolností proti degradaci UV zářením  

a che-mickými spady a stálou pružností i při nízkých teplotách. Možnost  

opakované regenerace prodlužuje životnost této folie a  umožňuje  

i okamžité opravné zásahy v případě mechanického poškození.

Oblast použití:
SANAKRYL UV je určen k údržbě a opravám starších střešních kry-

tin z asfaltových pásů a k ochranným nátěrům nových asfaltových pásů 

na střechách se sklonem minimálně 3° a maximálně 60°. SANAKRYL UV 

lze při nátěru střešní krytiny použít i k nátěru klempířského příslušenství 

střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového ple-

chu natřeného antikorozním nátěrem. Po konzultaci s výrobcem jej lze 

použít i k ochranným a sanačním nátěrům vláknocementu. SANAKRYL 
UV není určen k údržbě a opravě fóliových krytin. Bez předchozí konzul-

tace s výrobcem se nedoporučuje přímá aplikace na beton!

Technické údaje:
Sušina  min. 65 hm. %

Spec. hmotnost  1,4 g/cm3

pH  8,0–10,0

Viskozita (Rheotest 2; 25 °C)  1700–2700 mPas

Mrazuvzdornost  min. 25 cyklů

Vodotěsnost  0,0 litru /m2 hod.

Mez pevnosti v tahu  1,2 MPa

Tažnost  150 %

Přídržnost k asfalt. pásu  0,5 MPa

Obsah těkavých organických látek: 
Kategorie/subkategorie výrobku  A/i

Max. obsah VOC ve výrobku  34 g/l

 0,0243 kg/kg 

Spotřeba:
• 0,5–1,0 kg/m2 ochranný nátěr, oplechování (1 vrstva)

• 2,0 kg/m2 (2 vrstvy bez tkaniny)

• 2,5–3,0 kg/m2 (3 vrstvy s tkaninou)

• 1,5 kg/m2 regenerační nátěr na starých nátěrech SANAKRYL UV

Odstín:
07 červenohnědý 

Balení:
25 kg plastové obaly, na objednávku 100 kg vratné sudy s PE vložkou

Skladování:
V  originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklad musí být:

• očištěný od mechanických nečistot

•  odmaštěný (vysokotlaké mycí zařízení, roztok koncentrátu ETER-
NAL odmašťovač nebo jiného vhodného saponátu)

• vyspravený

• suchý

•  savé podklady a starou asfaltovou krytinu je nutné napenetrovat 

FORTE penetralem

Zpracování:
SANAKRYL UV se nanáší na připravený povrch asfaltérským kartáčem 

nebo válečkem ve  dvou vrstvách s  přestávkou mezi nátěry min. 4 hod.  

(20 °C; min. spotřeba 2 kg/m2). Pro vlastní aplikaci se SANAKRYL UV nesmí 

ředit. U vícevrstvých aplikací se poslední vrstva nanáší výhradně válečkem. 

Pro sanace rozrušených asfaltových krytin doporučujeme pro zajištění  

pevnosti a  požadované celkové tloušťky vrstvy použití armovací textilie 

(dodavatel AUSTIS a.s.). Nedoporučujeme používat skelnou tkaninu. Tkani-

na se pokládá vtlačením do 1. mokrého nátěru. Druhá vrstva se aplikuje až 

po zaschnutí první (4 hod. při 20°C) a následuje 3. krycí vrstva (min. celková 

spotřeba 2,5 kg/m2). Nářadí je nutné ihned po aplikaci umýt vodou.

Oplechování je třeba zbavit nesoudržných zbytků původních nátěrů, od-

mastit a celkově očistit, zkorodované části ošetřit antikorozním nátěrem. Vlast-

ní nátěr provádíme v 1–2 vrstvách, v místech značného porušení můžeme 

použít 3 nátěry s vložením tkaniny - např. zatékající spojení apod. (spotřeba 0,5 

kg/m2 nátěr v ploše a 1,0–2,0 kg/m2 v namáhaných či porušených místech). 

Obecné informace:
SANAKRYL UV je možné aplikovat při teplotě okolí a  podkladu  

v rozmezí 8 °C až 30 °C.

Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v  samostat-

ném Aplikačním předpisu Střechy. Aplikačním firmám doporučujeme 

účastnit se odborného školení za  účelem získání “Osvědčení výrobce”, 

opravňujícího vyškolenou firmu k pokládce uvedené hmoty. Dlouhodobé 

záruky poskytuje výrobce pouze po absolvování odborného školení. Zís-

kané osvědčení umožňuje také bezplatné využívání poradenské služby  

a technického posouzení stavu objektů u větších investičních akcí.

Certifikace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :
SANAKRYL UV neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné 

hydroizolační stěrková hmota pro opravy a sanace plochých  
a šikmých střech z asfaltových pásů
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dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracovní oděv, 

rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, 

oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. 

Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití 

vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje SANA-
KRYL UV zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukav-

ice a ochranné brýle. 

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení 

bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění 

nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l 

vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží 

vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání do-

pravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte lékařskou pomoc, zejména 

pokud přetrvávají obtíže.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.


