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LIQUID POLYURETHANE MEMBRANE
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DESMOPOL is a liquid material based on a single-component, pure
polyurethane elastomer, which produces a continuous, elastic and
completely waterproof membrane, the properties of which make it ideal
for use on all kinds of surfaces, whether in new builds or restorations.

DESMOPOL este un material lichid pe bază de elastomer pur de poliuretan
monocomponent care produce o membrană continuă, elastică şi complet
impermeabilă, ale cărei proprietăţi o fac să fie ideală pentru aplicarea pe
orice fel de suprafeţe, fie la construcţii noi, fie la lucrări de renovare.
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LIQUID POLYURETHANE MEMBRANE

Tecnopol Presentation

Prezentare TECNOPOL

The TECNOPOL Group was established in 1996, and
specialises in polyurethane foams for insulation and
liquid waterproofing membranes.

TECNOPOL se constituie ca grup în 1996,
specializându-se în domeniul spumelor de
poliuretan pentru izolare şi al membranelor lichide
pentru impermeabilizare.

Thanks to our constant research and development of
new highly technological products and systems, we
are able to formulate new materials of the highest
quality:

4

• DESMOPOL, single-component
liquid membrane.

polyurethane

• TECNOCOAT P-2049, 100% pure polyurea liquid
membranes.
• TECNOFOAM, polyurethane foam for spraying or
injection.
• TECNOFLOOR, water-based, 100%
continuous epoxy industrial flooring.

solids,

We also develop a large range of complementary
products, among which we would highlight our
TECNOTOP aliphatic varnishes, well as our range of
primers: PRIMER EP and PRIMER PU.
TECNOPOL has a specialist team of professionals
who
provide
technicians,
customers,
and
professionals who use their application systems with
the advice they need so that they can successfully
complete their insulation or waterproofing project.

Datorită unui proces continuu de cercetare şi
dezvoltare a noilor produse şi sisteme cu înaltă
încărcare tehnologică, producem materiale de cea
mai înaltă calitate:
• DESMOPOL, membrană lichidă de poliuretan
monocomponent.
• TECNOCOAT P-2049, membrane lichide de
poliuree 100% pură.
• TECNOFOAM, spume
pulverizare şi injectare.

de

poliuretan

pentru

• TECNOFLOOR, pardoseli industriale
continue, pe bază de apă şi 100% solide.

epoxi,

De asemenea, dezvoltăm o gamă largă de produse
auxiliare, dintre care menţionăm lacurile alifatice
TECNOTOP, precum şi gama de grunduri PRIMER
EP şi PRIMER PU.
TECNOPOL are o echipă de oameni specializaţi
care oferă tehnicienilor, clienţilor şi utilizatorilor
consultanţa necesară pentru a realiza cu succes orice
tip de proiecte, atât în domeniul izolaţiei, cât şi în cel
al impermeabilizării.
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Our presence in the world

Prezenţa noastră în lume

Our head office is in Spain, and we have branches
in France, Romania and Poland, which means we
can provide services and coverage in Europe, the
Middle East and most of America. We also have
representatives in over 21 countries throughout the
world.

Cu sediul central în Spania şi reprezentanţe în Franţa,
România şi Polonia, oferim servicii de acoperire
în toată Europa, în Orientul Mijlociu şi în mare
parte din continentul american. În prezent suntem
reprezentaţi în peste 21 de ţări din întreaga lume.
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Development, research, quality and rigour
Dezvoltare, cercetare, calitate şi rigoare

LIQUID POLYURETHANE MEMBRANE
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What is DESMOPOL?

Ce este DESMOPOL?

DESMOPOL is a liquid material based on a singlecomponent, pure polyurethane elastomer, which
produces a continuous, elastic and completely
waterproof membrane, the properties of which
make it ideal for use on all kinds of surfaces, whether
in new builds or restorations.

DESMOPOL este un material lichid pe bază de
elastomer pur de poliuretan monocomponent, care
produce o membrană continuă, elastică şi complet
impermeabilă, ale cărei proprietăţi o fac să fie ideală
pentru aplicarea pe orice fel de suprafeţe, fie la
construcţii noi, fie la lucrări de renovare.

DESMOPOL is a long-lasting, UV ray and weatherresistant system; its polyurethane composition is
compatible with most of the protections used on
walk-on surfaces to achieve decorative flat roofs or
fulfil the requirements for intensive use roofs, as well
as for roof gardens, tanks, civil works, humid areas
of all kinds, etc.

DESMOPOL este un sistem durabil şi rezistent la
UV şi agenţi atmosferici, în plus este un poliuretan
compatibil cu majoritatea protecţiilor folosite
pentru pardoseli, putându-se obţine astfel învelişuri
decorative sau adecvate unei folosiri intense, ca
învelişuri jardinate, depozite, construcţii civile, zone
umede de orice fel etc..

Featured Properties | Proprietăţi principale

Completely watertight.
100% waterproof

Weather resistant

Protects against
corrosion, rust and wear

Quick
implementation

Only 1 layer with
DESMOPOL ACELERADOR

Etanşeitate perfectă
100% impermeabil

Rezistenţă la
schimbările climatice

Protecţie contra
coroziunii, oxidării şi
deteriorării

Implementare
rapidă

1 singur strat cu DESMOPOL
ACELERADOR

Extremely resistant to
high temperatures

No seams or
overlaps

Excellent adhesion to
all types of surfaces

Can be applied even
with zero pitch

ETA certified for 25
years

Excelentă aderenţă
pe orice fel de
suprafeţe

Aplicare inclusiv pe
pante 0

Are certificat ATE pe
25 de ani

Rezistenţă mare la tempera- Fără îmbinări sau
turi extreme
părţi neacoperite
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ETA Certificate
EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
“European Technical Approval” means a favourable technical assessment of the
fitness of a product for an intended use, based on the fulfilment of the essential
requirements of the construction work for which the product is to be used. DESMOPOL
has an ETA certificate.
According ETAG 005 - Guideline for European Technical Approval of liquid applied roof waterproofing kits

Certificat ATE
CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICĂ EUROPEANĂ
Acest certificat constituie prin definiţie o evaluare tehnică europeană favorabilă atestării unui produs pentru folosirea căreia
îi este destinat, bazat pe îndeplinirea condiţiilor esenţiale prevăzute pentru lucrările în care se folosşte respectivul produs.
DESMOPOL are certificat ATE.
Conform ETAG 005 – Ghidul ce reglementează obţinerea certificatului ATE pentru sistemele de impermeabilizare a învelişurilor aplicate în
formă lichidă.
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trafaletul, cu pensula ori cu un
pistol airless. Poate fi aplicat pe

DESMOPOL is supplied in
metal tins of 6 and 25 kg.
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DESMOPOL can be applied
using a roller, brush or airless
spray, even in cold or damp
weather.
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LIQUID POLYURETHANE MEMBRANE

DESMOPOL se prezintă în
recipienţi metalici de 6 şi
25 kg.
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(standard support)
(suport standard)

Humidity
Umiditate < 8%
Inclination of
support ≥ 0%
Înclinaţia suportului
Relative humidity < 85%
Umiditate relativă

Temperature
Temperatură 5ºC ~ 3

TECNOBAND 100
Self-adhesive, geotextile band. | Bandă geotextilă auto-adezivă.
DESMOSEAL MASILLA PU
Mastic for application in specific areas.
Glet cu aplicare în puncte specifice

fo

da

Product yield is 1.5 to
2 kg/m2 with a thickness
of 1.4 mm.
Randamentul produsului
este de 1,5 – 2 kg/m² la
1,4 mm

t

L50
Mesh for reinforcing Desmopol
ANTISLIP
FINISH
membrane at specific points.
Plasă pentru armături, în puncte specifice, ale membranei DESMOPOL.
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TECNOPLASTIC
Plastic micronized for get anti-slip finish on floors.
Plastic micronizat pentru obţinerea de pardoseli cu finisări anti-alunecare.
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TIXOPOL
Additive that enables application of Desmopol on sloped or vertical surfaces.
Aditiv care permite aplicarea produsului DESMOPOL pe suprafeţe înclinate şi
verticale.
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DESMOPOL ACELERADOR
Additive for single-layer applications
and for rapid curing in cold atmospheres.
Aditiv pentru aplicări într-un singur strat şi pentru uscare rapidă în ambianţe
reci.
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vreme friguroasă ori umedă.
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PROPERTIES | PROPRIETĂŢI
Specific gravity ( kg/m )
Densitate (kg/m³)
3

Dry extract at 105ºC ( % weight )
Extract uscat la 105ºC (% greutate)

| D ate te h nic e

Ashes at 450ºC ( % weight )
Cenuşi la 450ºC (% greutate)

li c

are

< 8%

Concrete adherence ( N/mm2 – MPa )
Aderenţa la beton (N/mm² - MPa)
Hardness
Duritate

Dry time ( hours )
Timp de uscare (ore)

n

ap

d support)
standard)

e

Tensile Strenght ( at 23 ºC ) ( N/mm2 – MPa )
Rezistenţa la tracţiune (la 23 ºC) (N/mm² - MPa)

Recoat time ( hours )
Timp de reaplicare (ore)

h
Tec

ii d

Resistance to water vapor transmission ( g/m2 * hour )
Rezistenţa la transmiterea vaporilor de apă (g/ m² * oră)

ata
d
l
a
ic

c o n d iţ

Support temperature / environment
Temperatura suportului/ambientală

Elasticity ( at 23ºC )
Elasticitate (la 23 ºC)

VALUES | VALORI
1.320 ~ 1.420 (ISO 1675)
>90 (EN 1768)
42 ~ 47 (EN 1879)
5ºC ~ 35ºC
0,8
5~7
>2
>75 (Shore A)
3 ~ 5 (according Tº and RH
environmental)
5 ~ 48

(3 ~ 24 with DESMOPOL ACELERADOR)

±600% ~ ±750%

≥ 0%
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Private or intense-use walk-on flat
roofs, roof gardens, waterproofing and
polyurethane foam protection, civil works,
humid areas, tanks, artificial lakes and
ponds, swimming pools, roof restorations,
etc.
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Învelişuri particulare pe care se circulă sau
de folosire intensă, învelişuri jardinate,
impermeabilizare şi protecţie a spumelor
de poliuretan, construcţii civile, zone
umede, depozite, rezervoare, piscine,
renovarea învelişurilor...
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5ºC ~ 35ºC
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Gray and brown.

Gri şi cărămizie

LIQUID POLYURETHANE MEMBRANE

Step by Step Application
Aplicarea Pas Cu Pas

1 Preparation of substrate
CONCRETE SUBSTRATES
The substrate should be consistent as our membranes
have adhesion strengths of up to 1.85 N/mm2 (MPa). If

you are not certain of the strength you should inspect the
substrate and, where possible, carry out tests to determine
the tensile strength.
If there is a weak layer of cement on the substrate or it
has an uneven surface you should prepare it mechanically
(milling, sanding, shot-blasting).
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If there are any cracks or small holes they should be filled
in and compacted with the appropriate filling, made using
our PRIMER EP-1020 product which is very hard and fast
drying.
Specific areas, such as structural joints and perimeter
flashings with walls, should be prepared using DESMOSEAL

MASILLA-PU putty and/or TECNOBAND 100 (ask our
technical department). When all the preliminary work to
prepare the substrate has been completed you should
clean the area, clearing away any debris or loose material.

METAL SURFACES
The surface should be cleaned by applying our DILUYENTE
TEC-4U solvent to ensure fast evaporation and drying.
In the areas with overlaps, or the finishes of mechanical
roof elements, we recommend using TECNOBAND 100
and/or DESMOSEAL MASILLA-PU putty to absorb the
mechanical loads that are generated in this type of roof
(ask our technical department).
Please contact Tecnopol Sistemas technical department if
you have any queries about other types of substrate (fiber
cement, wood, asphalt, ...).

1
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1 Pregătirea suportului
suporturi de beton
Substratul trebuie să fie consistent întrucât forţa de
aderare a membranelor noastre poate ajunge la 1,80 N/
mm² (MPa). Pentru siguranţă se recomandă o inspectare
şi dacă natura suportului permite, faceţi teste pentru a-i
verifica rezistenţa.
Dacă mai există un strat superficial slab de ciment sau cu
neregularităţi de suprafaţă, trebuie să faceţi o pregătire
mecanică (frezare, şlefuire, sablare).
În cazul în care există fisuri sau găurele, se va proceda la
umplerea şi compactarea lor printr-o pregătire specifică,
realizată cu produsul nostru PRIMER EP-1020 care
asigură o mare duritate şi în acelaşi timp o uscare rapidă.
Punctele specifice, cum sunt îmbinările structurale şi
unghiurile perimetrale cu suprafeţe verticale, trebuie
pregătite cu DESMOSEAL MASILLA–PU şi/sau
TECNOBAND 100 (a se consulta departamentul tehnic).
La terminarea acestor procese prealabile de pregătire
a suportului va fi necesară curăţarea şi îndepărtarea
resturilor de materiale rămase pe suprafaţă.

grunduirea
Trebuie curăţată suprafaţa aplicând produsul nostru
dizolvant DILUYENTE TEC-4U, asigurând astfel un proces
rapid de evaporare şi uscare. În zonele acoperite parţial
sau finisări cu diferite elemente mecanice ale învelişului,
se recomandă a se utiliza TECNOBAND 100 şi/sau
DESMOSEAL MASILLA-PU pentru a absorbi încărcările
mecanice generate de acset tip de acoperiri (a se consulta
departamentul tehnic).
Pentru alte tipuri de suporturi (fibrociment, lemn, asfalt...)
a se consulta departamentul tehnic de la Tecnopol
Sistemas.
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2 Primer | Grunduirea
You should also apply one of our primers (see table a) to
increase adhesion to the substrate and achieve a correct
surface finish. It can be applied by brush, roller or an
airless spray.

Este necesară aplicarea grundurilor noastre (a se vedea
tabelul a) pentru a mări aderenţa la suport şi a obţine o
finisare corectă a suprafeţei. Aplicarea se poate face cu
pensula, cutrafaletul sau cu aparatul tip airless.

In the case of concrete surfaces, the concrete should
have completed the 28-day curing process after casting.
You should also check that the degree of moisture in the
surface of the substrate does not exceed the maximum
allowable level of the product.

În cazul suprafeţelor de beton, acesta trebuie să se
fi uscat de 28 de zile de la turnare, sau în orice caz va
trebui să vă asiguraţi că gradul de umiditate al suprafeţei
suportului nu depăşeşte maximul admis pentru acest
produs.

a
surfaces | Suprafeţe

PRIMER
PUc-1050

PRIMER
PU-1050

Porous: concrete
Poroase: beton

●

●

Not porous: metal, ceramics,
plates, asphalt, wood...
Neporoase: metal, ceramică,
plăci, asfalt, lemn...
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DRYING | Uscarea

PRIMER
EPw-1070

●
To check the primer has dried, touch it
with your fingertips. The drying time varies
between 1 to 6 hours, depending on the
primer used, the ambient temperature, and
the temperature of the substrate.
The primer loses its properties 24 hours after
application and, therefore, a minimum layer
must be reapplied. This kind of reapplication
is also necessary following rain.

4
3

2

Verificarea uscării grundului se face tactil,
timpul oscilând între 1 şi 6 ore în funcţie de
grundul folosit şi de temperatura ambientală
şi a suportului.
Grundul îşi pierde proprietăţile la 24 de ore
de la aplicare, fiind necesară o reaplicare cu
încărcare minimă. Şi în caz de ploaie este
necesară o reaplicare de acest tip
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3 Membrane
Membrana

DESMOPOL can be applied using a spray machine capable of producing a pressure
of 280 bar (4,000 psi) or by hand, using a brush or a roller and a rubber rake. In both
cases application must be consistent.
DESMOPOL poate fi aplicată cu maşina de pulverizare capabilă să asigure o presiune
de 280 bar (4000 psi), sau manual cu pensula sau trafaletul şi răzuitoarea de cauciuc.
În ambele cazuri aplicarea trebuie făcută în mod uniform.

DRYING
Uscarea

Drying tact time: 3 ~ 5 hours*

Timp de uscare la pipăit: 3 ~ 5 ore*

Pedestrian traffic resistance: 12 ~ 48 hours

Rezistenţa la circulaţia pietonală: 12 ~ 48 ore

Wheeled traffic resistance: top coat required

Rezistenţa la traficul auto: necesită un strat de finisare

Repainting rank:
5 ~ 48 hours**
		
3 ~ 24 h. (with D.ACELERADOR)
		

Interval pentru reacoperire: 5-48 ore**
			
3-24 ore cu D. Acelerador

* In the case of low environmental temperatures, use DESMOPOL ACCELERADOR.
** If you want to apply a second coat of DESMOPOL and more than 48 hours (24h with DESMOPOL ACELERADOR) have
elapsed since the first coat of DESMOPOL was applied, the surface should be sanded and cleaned, and a primer coat of
PRIMER EPW-1070 applied.
* În cazul în care temperatura ambientală este scăzută, a se folosi DESMOPOL ACELERADOR.
** Înainte de a aplica DESMOPOL peste DESMOPOL, dacă au trecut mai mult de 48 ore (24 la DESMOPOL ACELERADOR) de
la ultima aplicare, suprafaţa trebuie şlefuită, curăţată şi grunduită cu PRIMER EPw-1070.

4 Top coat (optional) | Strat de finisare (opţional)
After the DESMOPOL membrane has been applied a protective coat of TECNOTOP aliphatic polyurethane varnish (see
table b) should be applied within 48 hours (24h with DESMOPOL ACELERADOR), to ensure the stability of the desired
colour when there is no additional protection. TECNOTOP is also good for surfaces with heavy vehicle traffic, and
essential for non-slip finishes and waterproofing of swimming pools, fountains, water tanks, aquariums, etc.
După aplicarea membranei DESMOPOL şi înainte de a se scurge 48 de ore (24 la DESMOPOL ACELERADOR), este necesar un strat

de protecţie cu lacul de poliuretan asfaltic TECNOTOP (a se vedea tabelul b) pentru a asigura stabilitatea culorii dorite în situaţii fără
protecţie suplimentară. TECNOTOP mai este util pentru suprafeţe care necesită rezistenţă la trafic auto şi este obligatoriu la finisările
anti-alunecare şi de imersie totală (impermeabilizări ale piscinelor, ale fântânilor, bazinelor, acvariilor etc.).

b
USE | Utilizare

TECNOTOP 2C

Roofs, decks, industrial floors
Acoperişuri, terase, pardoseli industriale

●

Swimming pools, ponds,
fountains, aquariums...
Piscine, bazine, fântâni, acvarii ...

TECNOTOP 2CP

●
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Multiple Finishes
By using the DESMOPOL system you can choose between an
multiple number of finishes and applications. Our technical
department has all the information you need for what best
suits you. Please contact us if you have any queries.

Swimming pools, fountains, ponds...
Piscine, fântâni, bazine ...

avaliable
ANTISLIP
FINISH

Pedestrian traffic
Circulaţie pietonală
14

Flat roof, ceramic finish
Înveliş plan pe care se circulă, finisare
ceramică

Inverted roof flat, boulders finish
Înveliş inversat plan, finisare cu piatră
rotundă
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Finisări Multiple
Folosind sistemul DESMOPOL se pot obţine multiple finisări şi aplicări.
Serviciul nostru Tehnic dispune de informaţii detaliate despre cum se
procedează în fiecare caz, consultaţi-ne.

Green roof
Înveliş jardinat

Metal and fibro-ciment roof rehabilitation
Renovare a învelişurilor metalice sau de fibrociment
15

avaliable
ANTISLIP
FINISH

Flat roof rehabilitation
Renovare a învelişurilor plane pe care se
circulă

Polyurethane foam covered roof
rehabilitation (tecnofoam)
Renovarea învelişurilor cu spumă de
poliuretan TECNOFOAM.

Certified company:

Member of:

Distributed by / Distribuit de:

TECNOPOL SISTEMAS, S.L.
c/Premsa, 5 · Pol. Ind. Z
CP: 08150 · Parets del Vallès · Barcelona (Spain)
Telf. (+34) 93 568 21 11 · Fax. (+34) 93 568 02 11
e-mail: info@tecnopol.es · www.tecnopol.es

@tecnopol_stms

