
       Индустриални подове

Epotec PU Finish

Еpotec PU Finish е без разтворители и представлява дву-компонентно полуиретаново
покритие за подове, предназначени да получат финиш с механична и химична
устойчивост, които са лесни за почистване. Устойчив е на масла, петролни продукти,
киселини и основи.

Състав
Копонент А – полиуретанова смола;
Копонент В – втвърдител;

Приложение
Epotec PU Finish  е метариал предназначен
получаване на повърхност с механическа и
химическа усойчивост и лесен за почистване финиш
на бетонни подове. Подходящ е за подове в гаражи,
работилници и технически помещения, хранилища и
складове във вскички видове индустриални
производства, включително хранително-вкусова
промишленост и много други.

Предимства
· Изключителна химична и механична

устойчивост;
· Възможност за полагане на вертикални и

хоризонтални повърхности;
· Лесен за полагане;
· Лесен за почистване;
· Атрактивен дизайн – разнообразни цветове.

Подготовка на основата
Основата трябва  да бъде чиста, суха, без
замърсявания, здрава – без наличие на не-
хомогенни/не-плътни частици. Стари покрития
трябва да бъдат механично отстранени.
Замърсявания с масла, плесени и други трябва да се
обработят със съответните препарати. Новите

бетонни основи трябва да са на възраст поне 28 дни
и с остатъчна под 4%;.

Грундиране
В случай че основата е порьозна грундирането с
Epotec SF или с Epotec SW Clear (за мокри основи)
е необходимо. В случай че основата е хомогенна,
като например бетон с високо качество, Epotec S
Finish може да се положи без да се грундира с
гореупоменатия грунд като това става на две ръце :
първата като грунд, а втората като покритие.

Смесване
Разбъркайте Компонент А (смола) с електрически
смесител, добавете Компонент В (втвърдител) и
бъркайте до получаване на хомогенна смес
(минимум 3 минути). Покритието се полага на две
ръце. Не разреждайте материла при никакви
обстоятелства.

Полагане
Нанесете с валяк за полагане на полиуретани.
Системата не трябва да се полага при температури
по-ниски от 15°С и по-високи от 30°С в дадено
помещение. Вторият, покривен слой трябва да се
нанесе върху изсъхналия първи слой в момента
когато той спре да лепне на допир. Пълно
натоварване е препоръчително да става след 7 ден.



През този период избягвайте продължителен контакт
с вода.

Анти-хлъзгав финиш
Приблизително 15-30 минути след полагане на
първия слой Epotec PU Finish равномерно посипете
цялата повърхност с кварцов пясък. Грапавостта на
повърхността ще зависи от едрината на пясъка.
Най-често използвания пясък е 0,1-0,3 мм при разход
2 кг/м2 (при цялостно покриване). След изсъхване на
първия слой (около 12-24 часа) отстранете всичкия
излишен пясък чрез измитане последвано от
прахосмучене. Нанесете ворият слой Epotec PU
Finish. 12-18 часа след полагане на втория слой е
препоръчително да се положи подходящ топоут,
който придава допълнителна износоустойчивост и
UV защита. Видовете топкоут биват – мат, сатен,
брилянт. За други се обърнете към нас.

Почистване
Незабавно след работа почистете инструментите с
ацетон.

Разходна норма
Разходната норма на Epotec PU Finish е 650 гр/м2
на слой в зависимост от порьозността на основата.

Сертификати
Epotec PU отговаря на изискванията на Наредба
№163/2002. Материалът е проверен от
сертифициращи и изпитателни органи. Качествто на
материалите е одбрено от Сертификат издаден от
оторизиран орган. Продуктите пуснати на пазара
отговерят на техническите спецификации.
Epotec PU се придружава от следните документи:

· Сертификат съгласно предвиденото в  §10
на Акт №22/1997, както е поправено, на
тахническите изисквания за продуктите и
поправка на някои други актове, а също така
и §2 и 3 на Наредба №312/2005 ;

· Протокол за Сертификация на продукта в
съответствие с Акт №22/1997, както е
поправено, на  тахническите изисквания за
продуктите и Наредба 163/2002 § 5;

· Строително-технически сертификат в
съответствие с предвиденото в §10 на Акт
№22/1997, както е поправено, на
тахническите изисквания за продуктите и
поправка на някои други актове, а също така
и §2 и 3 на Наредба №312/2005 ;

· Тест протоколи в съотвестрие със следните
стандрати : CSN EN ISO 527-4,2, CSN EN ISO
604, CSN 744507, CSN 731324, CSN 736242,
CSN 732577, CSN EN ISO 868.

· Тест на реакция на огън – технически
характеристики в съответствие със следните
Стандарти: CSN EN ISO 13501-1, CSN EN ISO

9239-1, CSN EN ISO 11925-2, CSN EN ISO
730810;

· Определяне на VOC (летливи органични
вещества) – тест метод в специализирана
лаборатория – Национален институт за
обществено здраве, Прага.

Опаковка
Материалът е опакован в ПЕ контейнери подлежащи
на рециклиране с общо тегло 20,27 кг.

Съхранение
Да се съхранявава в сухо помещение при
температура не по ниска от 5°С и в оригинални
опаковки –  при тези условия срока на годност на
продукта е 12 месеца.

Предпазни мерки
· Дразни очите, дихателните пътища и кожата;
· При контакт с кожата или вдишване  може да

доведе до чувствителност;
· Вредно за околната среда;
· Не вдишвайте газове, пари, изпарения;
· След контакт с кожата измийте незабавно

обилно с вода;
· В случай на контакт с очите измийте

незабавно обилно с вода и потърсете
лекарски съвет;

· В случай на инцидент или ако не се чувствате
добре незабавно потърсете лекарски съвет
(при възможност покажете етикет на
материла);

· Много токсичен за водни организми, може да
причини дълготраен неблагоприятен ефект
на водната среда.

· Избягвайте изпускане в околната среда.
Обърнете се към специалните инструкции в
леста за безопастност;

· Използвайе пододяща защитна екипировка –
дрехи, ръкавици, очила или защитни
распираторни маски.

· Пазете далеч от деца.

Технически данни
Устойчивост на натиск 80 МРа

Устойчивост на опън   15 МРа

Адхезия
> от силата на
разпадане на бетона

Време за работа при 20°С 30 мин.

Полагане на следващ слой 12-24 часа

Пешеходен трафик при 20°С 12 часа

Пълно втвърдяване при 20°С след 7 дни

Препоръките за приложение и използване на продуктите са предоставени изцяло добронамерено и са определени в резултат на
общоприетите стандарти, които задължително трябва да бъдат спазвани (или следвани). Тъй като употребата на продуктите е извън наш
контрол не поемаме никаква отговорност за изпълнени работи на база на тази документация. Тази документация не трябва да замества
предхождащи работата проби, които препоръчваме при първоначална употреба, специфични характеристики, условия отнасящи се до
поддръжка и работа с продукта, работният обект или околната среда и др. (или не се изключват такива проби). Всички цифри, препоръки и



предпазни мерки са базирани на цялостни изследвания и нашия реален опит, за които сме без ангажимент. Въпреки, че цялата документация
е събрана прилежно и старателно, не поемаме никаква отговорност за грешки, неточности или печатни грешки. Запазваме правото да
променяме продукта, когато счетем това за необходимо. При необходимост от допълнителна информация преди или след работа с продукта,
моля свържете се с нас на тел. +359 2 945 46 02, e-mail:office@conixtrade.com

Препоръчително е да се следват предпазните мерки, описани в прдуктовите спесификации, копия от които се предоставят по


