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Alifatyczny lakier polimocznikowy do kamiennych dywanów 
 
OPIS PRODUKTU 
Bezbarwny, alifatyczny lakier polimocznikowy, idealny do zamykania kamiennych dywanów. Wysoka 
odporność mechaniczna i długotrwała odporność na promieniowanie UV, nie żółknie. 
ZASTOSOWANIA 

• Zamykanie kamiennych dywanów (stworzonych np. z żywicy Neodur® Polyurea i piasku 
kwarcowego) 

• Zabezpieczenie dekoracyjnych posadzek mikrocementowych 
• Jako końcowa warstwa zabezpieczająca na posadzkach przemysłowych, podłożach metalowych i 

cementowych, szczególnie w rejonach nadmorskich 
WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY 

• Doskonała odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Nie żółknie, nawet po 
wielu latach. 

• Doskonała przyczepność do wielu podłoży 
• Zabezpiecza kamienne dywany przed absorpcją wody 
• Wysoka twardość i odporność na uginanie, ściskanie i ścieranie. 

DANE TECHNICZNE 
WYGLĄD bezbarwny 
GĘSTOŚĆ 1,09 g/cm3 
PROPORCJE MIESZANIA (WAGOWO) 45A : 35B 
POŁYSK (60°) 85GU 
PRZYCZEPNOŚĆ (EN 13892-8) ≥ 2,5 N/m2 
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (ASTM D4060) 24mg (test Tabera, CS 10/1000/1000) 
TWARDOŚĆ (Elcometer 3092) 14N 
ODPORNOŚĆ NA TEMPRATURĘ 
(ŚRODOWISKO SUCHE) 

-30°C do +80°C 

PRZYDATNOŚĆ MIESZANINY DO UŻYTKU 
(25°C) 

25 minut 

CZAS SCHNIĘCIA (25°C) 5 h 
PEŁNE UTWARDZENIE 7 dni 
ZUŻYCIE TEORETYCZNE 0,7 – 1 kg/m2 na warstwę do zamknięcia kamiennego 

dywanu wykonanego z piasku kwarcowego 0,6-1,2 mm 
TEMPERATURA APLIKACJI Od +10°C do +40°C 
WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA < 4% 
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA < 65% 

 
INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 
Przygotowanie podłoża: podłoże musi być stabilne, czyste, suche, zabezpieczone przed podciągającą 
wilgocią, wolne od pyłu, olejów i luźnych materiałów. Stare warstwy lakierów/podkładów powinny zostać 
usunięte, a powierzchnia oczyszczona chemicznie lub mechanicznie. W zależności od stanu podłoża, 
może ono wymagać odpowiedniego przygotowania mechanicznego w celu usunięcia nierówności, 
otwarcia porów i stworzenia optymalnych warunków do uzyskania odpowiedniej przyczepności. 
 
Aplikacja: składniki A i B wymieszać w dostarczonej proporcji. Mieszać przez około 3 minuty, mieszadłem 
niskoobrotowym, aż mieszanina będzie jednorodna. Następnie pozostawić mieszaninę na około 5 minut, 
po czym aplikować na podłoże wałkiem, pędzlem lub pacą. 

• W przypadku aplikacji na mikrocement, zaleca się rozcieńczyć mieszaninę 10-15% 
rozpuszczalnikiem Neotex® 1080 

• W przypadku stosowania jako warstwa zamykająca na kamienny dywan, nie zalecamy 
rozcieńczania produktu 
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Alifatyczny lakier polimocznikowy do kamiennych dywanów 
 
UWAGI 

• Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, podczas gdy wysoka 
temperatura skraca go. Wysoka temperatura wpływa również na krótszy czas przydatności 
mieszaniny do użytku. 

• Produkt nie powinien być stosowany w przypadku, gdy prognozowane są niskie temperatury 
(poniżej +10°C) lub wysoka wilgotność powietrza. W szczególności, gdy produkt ma być 
zastosowany na zewnątrz i przewidywane są opady deszczu w ciągu 48h, to aplikacja powinna 
zostać przesunięta. 

• Nie stosować na podłoża wcześniej impregnowane środkami hydrofobowymi (np. na bazie 
siloksanów) 

• Neodur® Polyurea S nadaje kamiennym dywanom „mokry” wygląd i nie zaleca się nakładać 
lakieru na kamienne dywany stworzone wyłącznie z jasnego kruszywa. 

 
CZYSZCZENIE NARZĘDZI Rozpuszczalnik Neotex® 1080, Neotex® 1021 lub Neotex® PU 0413 
 
USUWANIE PLAM 
Świeże zabrudzenia można usunąć przy pomocy w/w rozpuszczalników. Po stwardnieniu produkt 
można usunąć jedynie mechanicznie. 
 
OPAKOWANIA 
Komplety 8kg (4,5kg + 3,5kg), dostarczone w odpowiedniej proporcji 
 
MAGAZYNOWANIE/CZAS PRZECHOWYWANIA 
1 rok. Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu. Chronić przed 
mrozem, wilgocią i ekspozycją na promieniowanie słoneczne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej czas indukcji, 
czas przydatności mieszaniny do użytku, czas do nałożenia kolejnej warstwy, czas do użytkowania oraz czas pełnego utwardzenia 
dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie należy aplikować 
produktów w niższych lub wyższych temperaturach niż dopuszczalne! 

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania. 

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma TrokenTech Sp. z 
o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego 
zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza 
karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. 


