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PIELIETOJUMS 
 

Augstas noslogot bas bruģim (gar ž s, autost vviet s) 
Bruģim ar augstas t r bas pras b m, piemēram, mijas un p rtikas industrij  

Bruģim ar augstas t r bas pras b m, piemēram, mijas un p rtikas industrij  

Lai ieg tu neslidenu gr das virsmu (uzkl šana vair k s k rt s) 

Notek de u tvertnēs 

Betona apdarei 

 

Patēriņš Atkarīgs no materiāla 

un uzklāšanas metodes 

Nākamās kārtas uzklāšana 6 ~ 24 stundas 

Pilnībā nožuvis ± 7 dienas (23 ºC) 

Staigājama virsma ± 24 stundas (23 ºC) 

Uzklāšanas metode Kr sošanas rullis, 
robaina špakteļl psta 

TEHNISKAIS APRAKSTS 
 

 

Lieliska sa ere un labs p rkl jums 

Elpojošs materi ls (tvaika caurlaid gs) 
100% cietvielu sast vdaļas 

Augsta misk  notur ba  

Bez smaržas, neatš aid t 
Izveido cietu p rkl jumu, neliela elast ba 

 Lieliska sa ere ar betona virsm m 

 

 

100% CIETVIELU POLIURETĀNA BĀZES PĀRKLĀJUMS 

TECNOFLOOR PU-3060 ir š idrs, gaiši pigmentēts p rkl jums uz poliuret na b zes.  Produktam ir augsta 

misk  un meh nisk  notur ba. Šo arom tisko divkomponentu sve u p rkl jumu izmanto gr das apdarei. 



 

TDS. TECHNICAL DATA SHEET 
TECNOFLOOR PU-3060 v.12-01-2016 

TDL. TEHNISKO DATU LAPA 
TECNOFLOOR PU-3060 v.12-01-2016 

2 / 5 
 

 

 

 

Lai nodrošin tu vienmēr 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 rtējai videi ieteicams b t 
vismaz  3 ºC virs rasas punkta temperat ras 

TECNOFLOOR PU-3060 ieteicams lietot saus  vidē, izvairoties no mitruma un dens gan darba virsm , gan 
materi l  uzkl šanas br di un pēc t  (ieskaitot grunts de us) 
 

Gad jum , ja uzkl šanas laik  virsmas materi l  novērojams mitrums, noskaidrojiet m su gruntēšanas sast va 
tehniskaj  aprakst  nor d to maksim li pieļaujamo mitruma l meni 
Mais jumam nepievienot deni! 
Produkts piln b  nož st 7 dienu laik ; l dz nož šanai izvair ties no tiešas saskares ar deni un citiem reaģentiem 

Neizmantot produktu, ja gaisa temperat ra ir zem 10 ºC vai virs 30 ºC, un ja relat vai gaisa mitrums p rsniedz 80% 
 
 

PIEEJAMIE TO I 
RAL kr su katalogs 

 

IEPAKOJUMS 

Met la tvertnes div s svara kategorij s: 
KOMPONENTE A: 16,40 kg + KOMPONENTE B:   3,60 kg 

KOMPONENTE A: 4,10kg + KOMPONENTE B: 0,90kg 

DER GUMA TERMI Š 

Slēgt  oriģin laj  iepakojum  produkta der guma termi š ir 24 mēneši pie uzglab šanas 5- 25° C temperat r   saus  viet . 
Pēc iepakojuma atvēršanas, produkts j izlieto nekavējoties. 

 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

VIRSMA: 
 

Minim lajai betona pl t u stiepes notur bai j b t >1.5 N/sq. mm (MPa), t m j b t attaukot m un atbr vot m no 
javas virsk rtas u n  citiem produktiem, piemēram, silikona un atlupušas kr sas. 
Virsmai j b t porainai, t pēc pirms uzkl šanas j veic frēzēšana vai apstr de ar smilšu str klu , pēc 
tam j veic putekļu ats kšana. Nav ieteicams sl pēt, jo gruntēšanas sast vs sa eras tikai ar raupju, porainu 
virsmu.  

Virsma var b t mitra, taču ievērojiet, ka TECNOFLOOR PU-3010 nedr kst uzkl t betonam, kurš izdala deni, vai 

viet s, kur ir iespējama grunts de 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 k du no pied v tajiem gruntēšanas sast viem (atkar b  no virsmas 
materi la un st vokļa): PRIMER EPw-1070/PRIMER PU-1000 – lieto, lai uzlabotu virsmas sa eri un pies cin tu 
betona poras, k  rezult t  t s tiek aizkl tas, nodrošinot lielisku sa eri un likvidējot gaisa burbuļu 
veidošanos poliuret na b zē. 
 

Betona virsmai j b t piln b  sacietējušai (pēc vair k nek  28 dienu ž šanas procesa), vai ar <4%mitruma l meni. 
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Neuzkl t TECNOFLOOR PU-3010 uz virsm m, kas izdala deni, vai viet s, kur pazemes dens varētu ietekmēt 
produkta sa eri ar virsmu.  
Pēc gruntēšanas sast va uzkl šanas gaid t  6  l dz  8  stundas, pēc tam uzkl t TECNOFLOOR PU-3010, temperat r  
zem 23 ° C, 80% relat v  gaisa mitrum . 

 
 

 
Sast vdaļu jaukšana: 
 

TECNOFLOOR PU-3060 sast vdaļas tiek svērtas r pn c  un ir gatavas jaukšanai. Svērto sast vdaļu daļēja 
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 kļ st vienmēr gs. P rliecinieties, vai masa ir 
izmais ta tvertnes diben , k  ar  mal s. 
Nesen uzkl tu p rkl jumu t r t ar DESMOPOL SOLVENT š din t ju, pēc sacietēšanas – tikai meh niski. 

 
 

UZKL ŠANAS METODES 

Kr sojot: 
Uzkl t TECNOFLOOR PU-3010 ar kr sošanas rulli (min. div s k rt s). Produkta patēri š ir aptuveni 150-250 g/sqm vienai 

k rtai, atkar b  no virsmas raupjuma. 
 
PRODUKTU SAVIENOJAM BA 

TECNOFLOOR PU-3060 po l iu re t na  sistēma ir lieliski savienojama ar zem k minētajiem produktiem, t dēj di 
palielinot virsmas aizsardz bu un t s fizik li-meh nisk s paš bas atkar b  no rējo apst kļu iedarb bas, vēlam  
p rkl juma vai virsmas materi la.  
PRIMER EP-1020: lieto savienojum  ar kvarca smilt m (attiec b  ±1:4) iedobju aizpild šanai betona virsm s. Veido 

tri ž stošu, stingru pamatk rtu. 
PRIMER PU-1050 | PRIMER EPw-1070 | PRIMER PUc-1050|PRIMER PU-1000: gruntēšanas sast vi. Lieto, lai 

palielin tu membr nas sa eri ar virsmu, izl dzin tu virsmu, k  ar  lai regulētu materi la mitruma l meni (vēlamo virsmas 
mitrumu skat. produkta tehniskaj  aprakst ). 
P rkl juma rezult ts ir atkar gs no virsmas tekst ras un materi la, k  ar  no pal gl dzekļiem. R p gi izlasiet visu 
izmantoto produktu tehnisko aprakstu. 

 
DROŠ BAS PAS KUMI 
Zem k minētie droš bas pas kumi ir j ievēro produkta lietošanas laik , k  ar  p rvietojot produktu pirms un pēc t  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. Pēc  lietošanas 

aizsargapģērbu nekavējoties novilkt. Pēc uzkl šanas beig m un pirms ēšanas, dzeršanas vai smē ēšanas, rokas 
r p gi nomazg t ar ziepēm. 
Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvair tos no šļakat m un produkta daļi m, kuras iekļuvušas gais . 
Dabas pies r ojums:  radiet pēc iespējas maz k atkritumu. Produkta rad tos atkritumus likvidēt kontrolēt  proces  
saska  ar vietējo likumdošanu. 

 
R p gi izlasiet produkta droš bas datu lapu, kura ir publiski pieejama
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TEHNISKIE DATI 
 

Density at 23 ºC ±1,50 g/cm³ 

Sausnes daudzums saturā 100% 

Viskozit te  ISO nº 6 pie 23 ºC 2000~3000  cps 

Uzglab šanas laiks pie  23 ºC, 55% relat vais gaisa mitrums ±25 min tes 

Sastingst pie 23 ºC ±20 min tes 

Lip guma beigu laiks pie 23 ºC 2~4 stundas 

Piln b  nož st pie 23 ºC ±7 dienas 

N kam s k rtas uzkl šana pie 23 ºC 6 ~  24 stundas 

Staigājamība ±24 stundas 

Šora D ciet ba 7 dien s pie 23 ºC >60 

Stiepes notur ba pie 23 ºC >30 N/m² (MPa) 

Betona saķere >2 N/m² (MPa) 

Nodilumizturība <50 µm 

Virsmas un vides temperat ras amplit da (uzkl šan ) 10 ºC  ~  30 ºC 

Virsmas un vides temperatūras amplitūda (lietošanā) -40 ºC  ~  90 ºC 

Maksimālais relatīvais vides mitrums ?80% 

Ūdens absorbcija 0,5% 

Elastība >40% 

GOS 0 

Atš aid šana (nav nepieciešama, bet ir pieļaujama) ? 10% 



 

TDS. TECHNICAL DATA SHEET 
TECNOFLOOR PU-3060 v.12-01-2016 

TDL. TEHNISKO DATU LAPA 
TECNOFLOOR PU-3060 v.12-01-2016 

5 / 5 
 

 

 

 

 

MISK  NOTUR BA 

* Mēr jumi nor da past v gu misko vielu ietekmi 21 dienu period  23 °C temperat r . 
 

 
Hydrochloric acid 10% 

+ 

Citronsk be10% ++ 

Hlor ds 10% +++ 

Etilspirts 10% ++ 

Dzeramais dens +++ 

Lietus dens +++ 

Etil-glikola acet ts + 

Sk bas smērvielas ++ 

Formic acid 10% + 

Degviela + 

de raža p rsk be10% ++ 

Sl pekļsk be 10% + 

J ras dens +++ 

K lija hidroks ds10% +++ 

N trija hidroks ds 10% +++ 

N trija hipohlor ts 3% ++ 

Cukurs 30% +++ 

Sērsk be 10% + 

Miecsk be (tan ns) + 

Ksilols ++ 

+++ Notur gs 

++ Notur gs, novērojams neliels paš bu zudums 

+ Notur gs pret nopl di vai šļakat m 
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