ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SUPER FLOOR PU
Υβριδικό, Πολυουρεθανικό - Ακρυλικό χρώμα δαπέδων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υψηλής αντοχής υδατοδιαλυτό, υβριδικό, Πολυουρεθανικό – Ακρυλικό χρώμα ενός συστατικού.
Κατάλληλο για εφαρμογή σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ήπιας μηχανικής
καταπόνησης. Διακρίνεται για την ισχυρή του
πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα, τη μεγάλη του καλυπτικότητα και την εξαιρετική αντοχή του στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και
την UV ακτινοβολία. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη
μεμβράνη προστασίας από το νερό, αλλά και
από την τριβή που προκαλείται από τη διέλευση
πεζών και οχημάτων.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το SUPER FLOOR PU είναι ιδανικό για προστασία και διακόσμηση σε τσιμεντένια δάπεδα, τσιμεντοκολόνες, τσιμεντόπλακες, σκάλες, πλακόστρωτα, πεζοδρόμια κ.ά., αλλά και κτισμάτων
που εκτίθενται σε εκνεφώματα από τη θάλασσα.
Η επιλογή της λευκής απόχρωσής του για την
κάλυψη αρμών σε πλακόστρωτα δάπεδα, σκαλοπάτια και άκρες πεζοδρομίων, δημιουργεί μία

μοναδική αισθητικά εικόνα παραδοσιακής Κυκλαδίτικης τεχνοτροπίας.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, παλαιές ή ξεφλουδισμένες βαφές, σκόνες
και λάδια. Επιφάνειες που σκονίζουν ή είναι ιδιαίτερα απορροφητικές θα πρέπει να προετοιμάζονται με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο 1:1 με
THINNER 101 της DUROSTICK.
2. Εφαρμογή
Το SUPER FLOOR PU εφαρμόζεται σε δύο
στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. Αραιώνεται με νερό, σε αναλογία 10% για την
πρώτη στρώση και 5% για τη δεύτερη. Η δεύτερη
επίστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως
η πρώτη (μετά από περίπου 6-8 ώρες, ανάλογα
με τις καιρικές συνθήκες).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.
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• Η υγρασία του υποστρώματος δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το 5%, ενώ η σχετική υγρασία
να είναι μικρότερη από 70%.
• Όταν η εφαρμογή γίνεται σε δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνιστάται στεγανοποίηση του
υποστρώματος έναντι της ανερχόμενης υγρασίας, με εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης D-1 FLEX της DUROSTICK σε λευκό ή
γκρι χρώμα. Με το ίδιο υλικό καλύπτουμε και
επιφανειακές ρωγμές από 0,5-1mm.
• Μετά την εφαρμογή του SUPER FLOOR PU,
εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε μακροχρόνια
αντίσταση στους ρύπους, άνω των 15 ετών,
και μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις,
συνιστάται η εφαρμογή του διάφανου βερνικιού αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών
WATERPROOF 400 της DUROSTICK.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η εφαρμογή του δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των +8°C ή όταν υπάρχει
πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις επόμενες
24 ώρες.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και αν χρειαστεί με σαπούνι ή απορρυπαντικό, αμέσως μετά
τη χρήση τους.

• Δοχείο 10lt (σε παλέτα 48 δοχείων)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρώμα

Γκρι, λευκό που δεν κιτρινίζει
με την πάροδο του χρόνου

Αποχρώσεις

Πράσινο, κεραμιδί, καθώς
και σε εκατοντάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος
COLOR COLLECTION (κατόπιν παραγγελίας).

Αντοχή στο πλύσιμο

> 25.000 κύκλους (κατά DIN
53778)

Στιλπνότητα

Σατινέ

Xρόνος στεγνώματος

Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Χρόνος επαναβαφής

6-8 ώρες, ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +8°C έως +35°C

Εύφλεκτο

Όχι

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε.
(Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος
Υ): 140gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει
κατά μέγιστο 39gr/lt Π.Ο.Ε.

ΑΠΟΔΟΣΗ
Περίπου 8-10m2/lt ανά στρώση, ανάλογα με την
υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και
τη μέθοδο εφαρμογής.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από
τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να
διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή,
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 750ml
• Δοχείο 3lt (σε παλέτα 100 δοχείων)

DUROSTICK A.B.E.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:
210 55 99 612
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367
Εmail: info@durostick.gr
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