KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
PP-1K

ŻYWICA POLIURETANOWA

Opis produktu:

Jednokomponentowa, bezbarwna, alifatyczna żywica poliuretanowa do
wykonywania powłok i posadzek. Odporna na promienie UV. Łatwa w aplikacji i
utrzymaniu czystości. Utwardza się poprzez reakcję z wilgocią z powietrza.

Przeznaczenie:

Do wykonywania posadzek i powłok narażonych na promieniowanie UV oraz inne
warunki atmosferyczne – do parkingów, posadzek przemysłowych, betonowych, do
różnorodnego zabezpieczenia na zewnątrz

Opakowania:

1 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg, 20 kg

Przechowywanie:

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od
wilgoci, przemarzania oraz kontaktu z ogniem – max. 12 miesięcy.

Aplikacja:

nakładać wałkiem lub pędzlem; zaleca się zużyć zawartość opakowania naraz;
otwarty produkt nadaje się do użycia max przez 6 h;
jeśli nie zostanie zużyty w całości to pozostałości powinny zostać bardzo szczelnie
zamknięte;
UWAGA: niektóre wałki nie są odporne na działanie rozpuszczalnika – zaleca się
przeprowadzenie próby

WARUNKI:
TEMPERATURA OTOCZENIA min.100C max. 300C
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA max. 85%
WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA max 4%
MIESZANIE: Produkt gotowy do użycia. NIE ROZCIEŃCZAĆ Delikatnie wymieszać przed
użyciem. Używać mieszadła wolnoobrotowego żeby uniknąć powstawania pęcherzyków
powietrza.

Właściwości podłoża: podłoże musi być czyste, suche, wolne od kurzu, płaskie i bez spadków (produkt
samopoziomujący), spójne, równe, regularne, bez spękań i szczelin

Czas schnięcia:

czas schnięcia zależy od warunków aplikacji; utwardzenie jest szybsze w wyższej
temperaturze oraz przy wyższej wilgotności:
430C, 50% wilgotności powietrza – powłoka sucha w dotyku po ok. 2 h
250C, 50% wilgotności powietrza – powłoka sucha w dotyku po ok. 3 h
Lekki ruch pieszy dopuszcza się po 48 h
Pełne utwardzenie zajmuje do 15 dni

Aplikacja drugiej warstwy: można położyć drugą warstwę żywicy 1K, gdy pierwsza przestanie się kleić;
nie zaleca się przerwy dłuższej niż 24 h. Pomiędzy pierwszą a drugą warstwę można
posypać piaskiem kwarcowym
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Czyszczenie narzędzi: Nie utwardzoną żywicę można wyczyścić rozpuszczalnikiem typu aceton lub alkohol;
po utwardzeniu produkt nie zostanie rozpuszczony

Bezpieczeństwo:

Żywicę PP-1K należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych. Unikać
kontaktu ze skórą i oczami.
W trakcie aplikacji bezwzględnie zaleca się stosowanie okularów ochronnych, rękawic
i ubrania roboczego. W trakcie prowadzenia prac nie wolno stosować otwartego ognia,
a także prowadzić jakichkolwiek prac będących jego źródłem.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne
w Karcie Charakterystyki.

Średnia wydajność: 2 – 5 m²/kg
Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie,
magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu
gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o
postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu.
W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia.
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
– pod adres e-mail: kontakt@dewax.pl
– pod adres: Dewax Sp. z o.o. ul. Ostrowska 1, 63-330 Dobrzyca
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