AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
QR-CODE: in caso di mancato download
dall'etichetta richiedere nuova emissione.

PAVAFLOOR H200 / E
ПИГМЕНТИРАНА ЕПОКСИДНА ФОРМУЛА
Състав
Приложение
1

Двукомпонентна пигментирана формула без епоксидни разтворители, с добра химическа
устойчивост и подобрена механична устойчивост.
Летливост VOC lim. 100 g/l - VOC reale < 25 г/л.
Покриване на повърхности от бетон, където се изисква добра химико-физическа устойчивост,
подходящи за транзит на промишлени гумирани транспортни средства със средни натоварвания.
Покритието има леко светлоотразяване и добра устойчивост на пожълтяване поради излагане на UV
лъчи. Работна температура от -10 °С до +40 °С.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съотношение при
смесване (*)

РЕЗУЛТАТИ, получени чрез смесване на БАЗА + РЕАГЕНТ

МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

НЕУТРАЛНА версия: комбинирайте 100 тегловни части база Pavafloor H200 с 27
тегловни части реагент "Е"; смесва се с миксер при ниска скорост.

13 IST 21

ЦВЕТНА версия (стандартни цветове): комбинирайте 100 тегловни части база
Pavafloor H200 с 23 тегловни части реагент "Е", смесете с миксер на ниска скорост.
ЦВЕТНА версия (р15 - тъмни цветове): комбинирайте 100 тегловни части база
Pavafloor H200 с 23 тегловни части реагент "Е", смесете с миксер на ниска скорост
ЦВЕТНА версия (р20 - светли цветове): комбинирайте 100 тегловни части база
Pavafloor H200 с 21 тегловни части реагент "Е", смесете с миксер на ниска скорост.
Специфично тегло (**) 1,49-1,65 г/cм³ при 20 ± 2 °C, в зависимост от цвета

ASTM D 1475

Сух остатък (**)

100 ± 2% съгласно методите на вътрешния тест.

ASTM D 2369

Вискозитет (**)

1800-4000 mPa s при 25 ± 2 °C

ASTM D 2196

Разреждане (*)

от 5% до 20% с 99 ° етилов алкохол или със специфичен разредител.

13 IST 21

Жизнеспособност (*)

60-80 минути при +20 ± 2 °С, при 50 ± 10% влажност на въздуха (смесен продукт).

13 IST 22

Изсъхване и
втвърдявване (*)

на допир за 10-12 часа при 20 ± 2 °C и при 50 ± 10% влажност на въздуха. Втвърдяване: 13 IST 04
4 до 6 дни, в зависимост от температурата. Склонност към помътняване и замъгляване в
среда с ниски температури (<10 °C) и/или висока влажност (> 70%).

Припокриване (**)

(ако има такова) след 24 часа, не по-късно от 48 часа. За съвместимост на
покритието се консултирайте с Техническата служба.

13 IST 04

Разходна норма (*)

(теоретично на слой) 300 г/м² - препоръчителна дебелина около 200 µm.

13 IST 03

Визия на филма (*)

лъскава, с нехлъзгащо се текстурирано покритие, лека тенденция към
пожълтяване поради излагане на UV, износване и стареене.

/

Брой слоеве

един или повече слоя, в зависимост от необходимата дебелина.

/

Миене
на инструмент с нитроразтворител.
1
Срок на съхранение

/

12 месеца в оригинална плътно затворена опаковка, в проветриви и сухи помещения,
по възможност при стайна температура, не по-малка от +10 °C.

/

(*) Тест, извършен съгласно методите, указани в плана на вътрешния контрол, без образец на филм. REF. ISO 604 (дебел). (**) Типични стойности

Технически данни След 7 дни при 25 ± 2 °C

Продуктът не е самостоятелен UNI10966 и изисква полагане
върху основа, образци от филм без ISO 604 (с висока дебелина).

Адхезия на бетон (MPa) ASTM D 4541
Износване (1 кг, 1000 сикъла) ASTM D 4060
Повърхностна твърдост
Реакция на огън CSE RF 2/75/A - 3/77

Подготовка на
повърхността

> 2,0
< 29 мг
> 98 A

Якост на натиск (MPa).

68 ± 10

Якост на опън (MPa).

30 ± 5

Еластичност (%)

< 1,0

Classe 1

механично или ръчно шлайфане, последващо почистване.

QR-CODE: В случай на несполучливо сканиране, опитайте отново. Информацията, съдържаща се в дадения документ, може да търпи изменения и затова трябва да се приема без гаранция и не съдържа никакви задължителни
клаузи или някакви договорни задължения с договора за покупко-продажба. Като се има предвид, че използването на продукта става извън нашия контрол, отговорността за неправилното му използване се носи единствено от
потребителя и следователно не следва да се гарантира крайния резултат от работата. Също така не се освобождава от отговорност ползвателя, ако не е проверил годността на нашата продукция за използване по
предназначение. Така че, клиентът е длъжен да се убеди, че данните в таблицата са верни, че са в интерес на качеството на продукта и не са завишени или подменени в следващите издания. Този лист отменя предхождащите.
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PAVAFLOOR H200 / E
FORMULATO EPOSSIDICO PIGMENTATO PER PAVIMENTI
Нанасяне

с четка, валяк, при температури не по-ниски от +15 °C. Тъй като полученият филм е почти
непромокаем, при наличието на влага, могат да се образуват мехурчета или отлепвания.

Разфасовки и
цветове

НЕУТРАЛНА версия:
база 0,750 кг + реагент 0,200 кг = общо 0,950 кг B+R
база 4,870 кг + реагент 1,310 кг = общо. 6,180 кг B+R
база 9,740 кг + реагент 2,610 кг = общо 12,350 кг B+R
ЦВЕТНА версия (стандартни цветове):
база 11,390 кг + реагент 2,610 кг = общо 14,000 кг B+R
ЦВЕТНА версия (p20- светли цветове):
база 0,950 кг + реагент 0,200 кг = общо 1,150 кг B+R
база 6,120 кг + реагент 1,310 кг = общо 7,430 кг B+R
база 12,240 кг + реагент 2,610 кг = общо 14,850 кг B+R

Мерки за
безопасност

Горепосочените продукти имат ниско въздействие върху околната среда и позволяват намаляване на
замърсяването с разтворители, подобряване на качеството, безопасността и хигиената на
потребителя. Препоръчваме стриктно спазване на хигиенните правила за работа със смоли (Circ. Min.
Lav. 46/1979 и 61/1989). За информация виж информационния лист за безопасност.

QR-CODE: В случай на несполучливо сканиране, опитайте отново. Информацията, съдържаща се в дадения документ, може да търпи изменения и затова трябва да се приема без гаранция и не съдържа никакви задължителни
клаузи или някакви договорни задължения с договора за покупко-продажба. Като се има предвид, че използването на продукта става извън нашия контрол, отговорността за неправилното му използване се носи единствено от
потребителя и следователно не следва да се гарантира крайния резултат от работата. Също така не се освобождава от отговорност ползвателя, ако не е проверил годността на нашата продукция за използване по
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