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100% CIETVIELU EPOKS DA P RKL JUMS 
 

TECNOFLOOR T-3020, ir šķidrs, pigmentēts divkomponentu pārklājums uz epoks da b zes. Produktam ir 

augsta misk  un meh nisk  notur ba, t p c tas ir lieliski piem rots betona bruģu un gr das apdarei. Produktu 
uzkl t manu li ar kr sošanas rulli vai otu. 

 
 

 
PIELIETOJUMS 
 

 Augstas noslogot bas bruģim (gar ž s, autost vviet s) 
 Bruģim ar augstas t r bas pras b m, piem ram, mijas un p rtikas industrij   
 Lai iegūtu neslidenu gr das virsmu (uzkl šana vair k s k rt s)  
 Virsmas aizsardz bai pret noplūd m un sp c g m imik lij m 

 

Pat ri š 250 ~ 500 g/m²/ k rta 
N kam s k rtas 
uzkl šana pie23 

ºC  
12 ~ 24 stundas 

Saciet jis pie 
23 ºC  ± 24 stundas 

Uzkl šanas metode Kr sošanas rullis, ota vai 
rakeli 

   

 
 
 
 
 
 

 
PRODUKTA PAŠ BAS 
 

 Ide la sa ere, lielisks p rkl jums.  
 Elpojošs (tvaika caurlaid gs).  
 100% cietvielu sast vs.  
 Augsta misk  notur ba.  
 Nav j š aida, bez arom ta.  
 Sp d ga apdare.  
 Lai nodrošin tu vienm r gas kr sas p rkl jumu, ieteicams izmantot vienas partijas produktus.   
 Lai izvair tos no kondens cijas riska, uzkl šanas br di gan darba virsmai, gan apk rt jai videi ieteicams būt 
vismaz  3 ºC virs rasas punkta temperatūras. 
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 TECNOFLOOR T-3020 ieteicams lietot sausā vidē, izvairoties no mitruma un ūdens gan darba virsmā, gan 
materiālā uzklāšanas brīdi un pēc tā (ieskaitot gruntsūdeņus)  

 Gadījumā, ja uzklāšanas laikā virsmas materiālā novērojams mitrums, noskaidrojiet mūsu gruntēšanas sastāva 
tehniskajā aprakstā norādīto maksimāli pieļaujamo mitruma līmeni  

 Maisījumam nepievienot ūdeni!  
 Produkts ir uz epoksīda bāzes, tādēļ uzklāšana ārtelpās nav ieteicama – UV staru iedarbības rezultātā produkts 
sāk dzeltēt. Produkta lietošanai ārtelpās iesakām apstrādāt pārklājumu ar TECNOTOP- 2C tonēto virskārtu  

 
 Produkts pilnībā nožūst 7 dienu laikā; līdz nožūšanai izvairīties no tiešas saskares ar ūdeni un citiem reaģentiem  
 Neizmantot produktu, ja gaisa temperatūra ir zem 10 ºC vai virs 30 ºC, un ja relatīvai gaisa mitrums pārsniedz 80%  
 Maksimāli pieļaujamā šķīdinātāja koncentrācija ir 5%. Nepievienot šķīdinātāju pašizlīdzinošai uzklāšanai  
 Nekādā gadījumā neuzklāt uz virsmā, kuras apstrādātas ar īpaši sārmainiem produktiem!  
 Ir svarīgi veikt darbu labi vēdināmā telpā, lai veicinātu TECNOFLOOR T-3020 žūšanu un novērstu izmaiņas tonī. 

 
PIEEJAMIE TO I 
 
Pel ks, brūns, zaļš. 
 
IEPAKOJUMS 
 
Met la tvertnes div s svara kategorij s:  
KOMPONENTE A: 21 kg + KOMPONENTE B: 4 kg 
 
KOMPONENTE A: 4 kg + KOMPONENTE B: 1 kg 
 
DER GUMA TERMI Š 
 
Sl gt  oriģin laj  iepakojum  produkta der guma termi š ir 24 m neši pie uzglab šanas 5- 25° C temperatūr   saus  viet . 

P c iepakojuma atv ršanas, produkts j izlieto nekav joties. 

 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 
Virsma: 
 

 Minim lajai betona pl t u stiepes notur bai j būt >1.5 N/sq. mm (MPa), t m j būt attaukot m un atbr vot m no 
javas virsk rtas un citiem produktiem, piem ram, silikona un atlupušas kr sas.  

 Virsmai j būt porainai, t p c pirms uzkl šanas j veic fr z šana vai apstr de ar smilšu strūklu, p c tam j veic 
putekļu atsūkšana. Nav ieteicams sl p t, jo grunt šanas sast vs sa eras tikai ar raupju, porainu virsmu.  

 
 Virsma var būt mitra, taču iev rojiet, ka TECNOFLOOR T-3020 nedr kst uzkl t betonam, kurš izdala ūdeni, vai 
viet s, kur ir iesp jama gruntsūde u saskare ar p rkl jumu, k  rezult t  p rkl jums s ks burbuļot. 

 
Gruntēšanas sast vs: 
 

 Pirms darbu veikšanas ir paši svar gi uzkl t grunt šanas sast vu (atkar b  no virsmas materi la un st vokļa), lai 

uzlabotu virsmas sa eri un piesūcin tu betona poras, k  rezult t  t s tiek aizkl tas, nodrošinot lielisku sa eri un 
likvid jot gaisa burbuļu veidošanos poliuret na b z . 
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 P c grunt šanas sast va uzkl šanas gaid t  5  l dz  7  stundas, p c tam uzkl t TECNOFLOOR PU-3010, 

temperatūr  zem 23 ° C, 80% relat v  gaisa mitrum . 
 

Sast vdaļu jaukšana: 
 

 TECNOFLOOR T-3020 sast vdaļas tiek sv rtas rūpn c  un ir gatavas jaukšanai. Sv rto sast vdaļu daļ ja 
iejaukšana mas  nav ieteicama.  

 Sakratiet A komponentes iepakojumu, masu ielejiet B komponentes iepakojum . Sajauciet sast vdaļas, 
izmantojot mais šanas stieni maz  trum , l dz mais jums kļūst vienm r gs. P rliecinieties, vai masa ir izmais ta 
tvertnes diben , k  ar  mal s. 

. 
 
T r šana: 
 

 Nesen uzkl tu p rkl jumu t r t ar DESMOPOL SOLVENT š din t ju, p c saciet šanas – tikai meh niski. 
 

 
UZKL ŠANAS METODES 
 
Kr sojot: 
 

 Uzkl t TECNOFLOOR T-3020 ar krāsošanas rulli (min. divās kārtās). Produkta patēriņš ir aptuveni 250-500 g/sq. 

m., atkarībā no virsmas raupjuma. 
 
Uzkl šana vair k s k rt s: 
 

 Uzkl t TECNOFLOOR T-3020 ar kr sošanas rulli, tad izb rst t kvarca smiltis l dz visa virsma ir piln b  nokl ta. 

Kad p rkl jums ir saciet jis, noslauc t liek s smiltis un viegli sl p t virsmu, atsūcot duļ es. P rkl juma apdarei var 
izmantot kr sošanas rulli ar siem sari iem. Produkta pat ri š ir aptuveni 250-500 g/sq. m. vienai k rtai, atkar b  
no virsmas raupjuma. 

 
Pašizl dzinoša uzkl šana: 
 

 Pašizl dzinošai uzkl šanai sajaukt produktu ar t r m, saus m, sij t m kvarca smilt m (0,1 - 0,5 mm), 

attiec b 1:0.7 vai 1:1, atkar b  no temperatūras un v lam s apstr d jam bas.  
 Uzliet produktu uz virsmas, tad izkl t ar robainu špakteļl pstu, lai viegli kontrol tu biezumu un produkta pat ri u. 
P c 20 minūt m apstr d t ar adatu rulli, lai veicin tu gaisa kust bu materi l .  

 Minim lais p rkl juma biezums pašizl dzinošai uzkl šanai ir 2 mm bez kvarca smilt m, un 3 mm ar kvarca smilšu 
mais jumu. Produkta pat ri š ir aptuveni 1,65.kg/m²/mm (nejaukts produkts), atkar b  no virsmas raupjuma. 

 
PRODUKTU SAVIENOJAM BA 
 
TECNOFLOOR T-3020 epoks da sist ma ir lieliski savienojama ar zem k min tajiem produktiem, t d j di palielinot 
virsmas aizsardz bu un t s fizik li-meh nisk s paš bas atkar b  no r jo apst kļu iedarb bas, v lam  p rkl juma vai 
virsmas materi la. 
 

 PRIMER EP-1020: lieto savienojum  ar kvarca smilt m (attiec b  1:1.5) iedobju aizpild šanai betona virsm s. 
Veido tri žūstošu, stingru pamatk rtu.  

 PRIMER PU-1050 | PRIMER EPw-1070 | PRIMER PUc-1050|PRIMER PU-1000: grunt šanas sast vi. Lieto, lai 
palielin tu p rkl juma sa eri ar virsmu, izl dzin tu virsmu, k  ar  lai regul tu materi la mitruma l meni (v lamo 
virsmas mitrumu skat. produkta tehniskaj  aprakst ). 
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Pārklājuma rezultāts ir atkarīgs no virsmas tekstūras un materiāla, kā arī no palīglīdzekļiem. Rūpīgi izlasiet visu 
izmantoto produktu tehnisko aprakstu. 

DROŠ BAS PAS KUMI 
 

Zemāk minētie drošības pasākumi ir jāievēro produkta lietošanas laikā, kā arī pārvietojot produktu pirms un pēc tā 
lietošanas. 

 
 Elpceļu aizsardz bai: sagatavojot un uzkl jot produktu, ieteicams izmantot gaisu att rošu respiratoru.   
 das aizsardz bai: ieteicams izmantot gumijas cimdus un t ru kr sot ja kombinezonu. P c  lietošanas 
aizsargapģ rbu nekav joties novilkt. P c uzkl šanas beig m un pirms šanas, dzeršanas vai sm šanas, rokas 
rūp gi nomazg t ar ziep m. 

 Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvair tos no šļakat m un produkta daļi m, kuras iekļuvušas gais .  
 Dabas pies r ojums:  radiet p c iesp jas maz k atkritumu. Produkta rad tos atkritumus likvid t kontrol t  
proces  saska  ar viet jo likumdošanu. 

 
 
Rūpīgi izlasiet produkta drošības datu lapu, kura ir publiski pieejama.
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PRODUKTA PAT RI Š 
 
(atkar b  no virsmas un uzkl šanas metodes): 
 

PRODUKTS KR SOJOT 
UZKL. VAIR K S 

K RT S 
PAŠIZL DZIN ŠAN S 

PRIMER EPw-1070  250 ~ 750* g/m² 

PRIMER EP-1020 250 ~ 400 g/m² 400~700 g/m² 

TECNOFLOOR T-3020 250 ~ 500 g/m²/ k rta 1,65 kg/m²/mm 
     
* Nor d ts maksim lais lielums, veidojot tvaika izol ciju.  
Visas tabul  nor d t s v rt bas ir aptuvenas un var sv rst ties atkar b  no virsmas st vokļa un uzkl šanas metodes. 
 
TEHNISKIE DATI 
 

Bl vums 1,65 g/c³ 
Cietvielas sast v  100 % 

Viskozit te ISO nº 6 pie 23 ºC 250 cps 

Der guma termi š p c atv ršanas pie 23 ºC ±50 minūtes 

Sastingst pie 23 ºC ±40 minūtes 

N kam s k rtas uzkl šana pie 23 ºC 6 ~ 8 stundas 

Piln b  nožuvis pie 23 ºC ±7 dienas 

Staig jam ba ±24~48 stundas 

Šora D ciet ba 7 dien s >80 

Betona sa ere >2 N/m² (MPa) 

Virsmas un vides temperatūras amplitūda (uzklāšanā) 8 ºC ~ 30 ºC 

Maksimālais vides mitrums 80 % 

Temperatūras notur ba (lietošan ) -20 ºC ~ 80 ºC 

Nodilumiztur ba TABER UNE EN ISO 5470-1:1999 155 mg (C5-17 1kg) 
   
*Aptuven s v rt bas 
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MISK  NOTUR BA 
 
* M r jumi nor da past v gu misko vielu ietekmi 21 dienu period  23 °C temperatūr . 

 
NEORGANISK S SK BES 

 

S rsk be 10% 
++ (kr sas zudums)  

 

      
 

S lssk be 37% ++ (kr sas zudums)  
 

Sl pekļsk be 20% ++ (kr sas zudums)  
 

Fosforsk be 20% +++      
 

 

ORGANISK S SK BES       
 

         
 

Citronsk be10% 
+++       

 

       
 

Pienskābe10% ++ (kr sas zudums)  
 

Etiķskābe10% ++ (kr sas zudums)  
 

Skudrskābe10% +       
 

Vīnskābe 10% +++       
 

 

S RMI        
 

         
 

N trija hidroks ds 50% 
+++    

 

    
 

K lija hidroks ds 50% +++  
 

Amonjaks 25%  +++    
 

 

ŠĶ DIN T JI        
 

        
 

Vaitspirts 
   +++    

 

        
 

Ksilols    +++    
 

Benz ns    +++    
 

D zeļdegviela    +++    
 

Acetons  + / +++ (regul ra saskare) 
 

           
+++ Notur gs  
++   Notur gs, nov rojams neliels paš bu 
zudums  

+     Notur gs pret noplūdi vai šļakat m 
 


	Zemāk minētie drošības pasākumi ir jāievēro produkta lietošanas laikā, kā arī pārvietojot produktu pirms un pēc tā lietošanas.

