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ULTRAPOL "T" PAVA - ULTRAPOL "RAL (p15)"
ПРОЗРАЧНО ИЛИ ОЦВЕТЕНО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ
Състав
Приложение

Двукомпонентна, полиуретанова смола със специални добавки за по-добри резултати за
издръжливост, почистване и хигиена, химическа и висока UV устойчивост, съвместимост със
стандартни бои.
Подходящо за полагане върху бетон, желязо, епоксидни или акрилни бои, където се изисква добра
химико-физическа устойчивост. Издържа натоварване от средно тежки, колесни ПС. С висока
устойчивост на пожълтяване при излагане на UV-лъчи. Температура на употреба от -10 °C до +40 °С

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съотношение при
смесване (*)

РЕЗУЛТАТИ, получени чрез смесване на БАЗА + РЕАГЕНТ

МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

Добавете 100 теглови части база Ultrapol към 54 теглови части реактив Xt или към до
34 части от реактивите Е1, след което разбъркайте добре с миксер.

13 IST 21

Специфично тегло (**) 1,00-1,20 г/cм³ при 20 ± 2 °C.

ASTM D 1475

Сух остатък (**)

60 ± 2%.

ASTM D 2369

Възпламеняване
(затворена среда) (*)

> 21 (лабораторен тест)

Вискозитет (**)

100-500 mPa s при 25 ± 2 °C

Разреждане (*)

при нужда, според условията на средата, където се нанася, с полиуретанов
разредител. Процентът варира между 5% и 10% в зависимост от прилагането.

ASTM D 93
ASTM D 2196
13 IST 21

Жизнеспособност (*) отворено време за работа 2 часа при +20 ± 2 °C и 65 ± 10% влажност на въздуха.

13 IST 22

Изсъхване и
втвърдяване (*)

на допир след 80-120 минути при 20 ± 2 °С; пълното изсъхване се достига след 4 до
5 дни, в зависимост от температурата и влажността.

13 IST 04

Припокриване (**)

в зависимост от температурата, след 12 часа, не повече от 48 часа.

13 IST 04

Разходна норма (*)

за всеки слой: 80-130 г/м² до препоръчителната дебелина 50-65 μm приблизително

13 IST 03

Визия на слоя

сатенен завършек, не пожълтява под UV лъчи

/

Брой слоеве

един или два в зависимост от общата желана дебелина на филма.

/

Миене на инструмент с нитро разтворител

/

Срок на съхранение

/

6 месеца в оригинална, добре затворена опаковка, на подходящо проветриво и сухо място.

(*) Тест 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 °С

Адхезия на бетон (MPa) ASTM D 4541

> 1,5

Износване (1 кг, 1000 цикъла CS10) ASTM D 4060 < 19 мг

Повърхностна твърдост

> 98 A

Разкъсване при опън (%)

3±1%

Подготовка на
повърхността

Механично или ръчно шлайфане.

Нанасяне

Чрез четка или валяк, при температура не по-ниска от + 10 °C. Филмът е водоустойчив, така че ако
мястото е много влажно, може да се образуват мехурчета или сепарации.

Разфасовки и
цветове

в метални кутии от 0.720-10.800 кг (база + реагент).

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.

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 покупкопродажба. 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. 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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