
 

  

PU 211 HE 
 
 

ОПИС ПРОДУКТУ Двокомпонентне тверде еластичне наливне покриття для підлоги на основі поліуретанової смоли, не містить 

розчинників. 

ПРИЗНАЧЕННЯ Самовирівнююче покриття підлоги для захисту та оздоблення бетонних поверхонь підлоги та цементної глазурі, що 

зазнають середнього сильного механічного та хімічного зносу (промислові підлоги, магазини, школи, лікарні, офіси, 

зали та вестибюлі); 

Тільки для внутрішніх поверхонь підлоги. 

ВЛАСТИВОСТІ • Тверда поверхня, але гнучка плівка 

• Хороша механічна стійкість 

• Без розчинників 

• Простота обслуговування поверхонь підлоги 

ЩІЛЬНІСТЬ • Component A: 1,38 -1,42 kg/l; 

• Component B: 1,23 kg/l; 

• Суміш (A+B): 1,35 – 1,38 kg/l 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Коефіцієнт змішування (по масі): 

• Компонент A: Компонент B - 81,3: 18,7 

Твердий вміст: 

• за вагою: 100% 

• за обсягом: 100% 

Термін служби: 

• 20 хв за стандартних умов 

Час висихання / затвердіння за стандартних умов: 

• легкий пішохідний рух: приблизно через 24 години 

•  повне затвердіння: через 7 днів 

Твердість по Шору D: 60-70 (7 днів, 23°C, 60% RAH); 

• Міцність зчеплення: > 1,5 N/mm² (100 % cohesive failure in concrete); after 30 days of conditioning (23 °C, 60% RAH); 

Стійкість до стирання(Taber abraser test, CS 10/1000/1000 g): 60 mg (7 days, 23 °C, 60% RAH); 

УМОВИ 
ЗАСТОСУВАННЯ 

• • Температура основи та повітря: не менше +10 ° C; макс. +30 ° C 

• • Відносна вологість повітря: макс. 75%, з достатньою вентиляцією. 

• • Не повинно бути конденсату. Зверніть увагу на точку роси. 

ВИМОГИ ПО 
БЕТОННІЙ 
ОСНОВІ 

• • Міцність на стиск: хв. 25 N / мм2 

• • Міцність зчеплення (тест на відрив): хв. 1,5 N / мм2 

• • Поверхня повинна бути сухою і чистою. 

• • Вологість основи: макс. 4% 

ПІДГОТОВКА 
ОСНОВИ 

Механічна обробка (шліфування та / або підривання) для видалення нерівностей та слабо зв'язаного поверхневого шару 
та забруднення поверхні. 
Тріщини, пори та нерівні ділянки слід заповнити відповідним матеріалом. Видаліть пил і вільні частини за допомогою 

пилососа або щітки. 

ПІДГОТОВКА 
МАТЕРІАЛУ 

Перемішайте компонент А. Потім додайте компонент B у компонент A і ретельно перемішуйте протягом 2 хвилин за 

допомогою низькошвидкісного змішувача (макс. 400 об / хв) до отримання однорідної суміші. Щоб забезпечити ретельне 

перемішування, перелийте суміш в іншу ємність і знову перемішайте. Надмірне змішування матеріалу збільшує 

затримку повітря, і цього слід уникати. 

СПОСІБ 
НАНЕСЕННЯ 

Наносити штифтовими граблями або зубчастим шпателем. Відразу після нанесення зубчастим шпателем перетніть 

поверхню шипованим валиком, щоб вирівняти товщину та продути повітря. 



 

  

 
Останнє оновлення: березень 2021 року. 
 
Обмеження відповідальності. Інформація у цьому технічному описі базується на лабораторних тестах, які ми вважаємо точними, і призначені 
лише для орієнтирів. Усі рекомендації чи пропозиції щодо використання продуктів, зроблені Chromos, будь то в технічній документації, у 
відповідь на конкретний запит чи іншим чином, базуються на даних, які, наскільки нам відомо, є надійними. Кінцевий користувач несе 
відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням. Виробник не може контролювати ні якість, ні стан 
основи, ні багато факторів, що впливають на використання та застосування продукту. Таким чином, Chromos не несе відповідальності за 
втрати, травми або пошкодження, спричинені таким використанням. Дані, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені внаслідок 
практичного досвіду та постійної розробки продукту. 

  

Гладкий шар (товщина шару 1,0 -2,0 мм): 

 ФУНКЦІЯ ПРОДУКТ ВИТРАТИ 

 

 Грунт Floor Expert EP 101 (1x) 0,30-0,50 kg/m² 
 

СИСТЕМИ 
ЗАХИСТУ 

Самовирівнювальна 

стяжка 

Floor Expert PU 211 HE (A+B) 1,35 kg/m2  суміші (A+B)  на 1 мм товщини шару. 

И Floor Expert PU 300W (A+B) 0,08 -0,12 kg/ m2  

 

 

УПАКОВКА  Component A Component B  

25 kg (A+B) 20,33 kg 4,67 kg  

КОЛІРНОЇ 
ВІДТІНОК І 
РІВЕНЬ БЛИСКУ 

Стандартна пропозиція:RAL 7032, RAL 7030, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7040; інші відтінки на замовлення. 

Високий блиск 

ЗБЕРІГАННЯ У сухих і повітряних приміщеннях у оригінально закритих контейнерах при температурі від +5 ºC до +25 ºC. 

Термін придатності: 24 місяці 

ПРИМІТКИ Встановлюючи підлогу на одній поверхні (безперервне нанесення), завжди використовуйте матеріал з однаковим 
номером партії. В іншому випадку можуть виникнути незначні відхилення в тіні. 
Floor Expert PU 211 HE як фінішний шар не є стабільним в умовах впливу УФ та не підходить для зовнішнього 
застосування. Для відкритих майданчиків ми рекомендуємо застосовувати Floor expert PU 310 як фінішний шар. 
Щойно нанесений  Floor Expert PU 211 HE чутливий до вологи, і слід дотримуватися особливої обережності, щоб 
уникнути контакту з вологою під час нанесення та затвердіння. 
Уникайте нагрівання простору газовими або масляними нагрівальними приладами під час нанесення та затвердіння 
матеріалу, оскільки вони виділяють СО2 та водяну пару і можуть негативно вплинути на поверхню матеріалу. 
Не застосовуйте матеріал на вертикальних та косих поверхнях. 
Надзвичайно абразивні механічні навантаження залишають сліди подряпин та знос підлоги, що необхідно враховувати 
при нанесенні цих покриттів. 


