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POLYGLOSS-PU 872
(ΠΡΩΗΝ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ ΕΝΟ ΤΣΑΣΙΚΟΤ)
ΕΛΑΣΙΚΟ, ΥΡΑΓΙΣΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΦΩΡΟΤ
ΓΕΝΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Σο POLYGLOSS-PU 872 είναι πολυουρεθανικής βάσης, ελαστικό, διαφανές,
σφραγιστικό βερνίκι ενός συστατικού.
Εφαρμόζεται ως τελική, διαφανής στρώση στο ΤΜΠΤΚΝΩΜΑ
ELASTOTURF 852 για γήπεδα εσωτερικού χώρου για να δημιουργήσει μια
ευκολοκαθάριστη, επιφάνεια.
Αυξάνει τις αντοχές σε τριβή.
Προσδίδει λεία, γυαλιστερή και ευκολοκαθάριστη επιφάνεια.
Μπορεί εύκολα να επιδιορθωθεί τοπικά αν χρειαστεί.

ΣΕΦΝΙΚΑ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Φημική βάση:

πολυουρεθάνη ενός συστατικού
υγρό

Κατάσταση υλικού:
διαφανές
Απόχρωση:
Ιξώδες:
Πυκνότητα:
Σελικές αντοχές:
Θερμοκρασία
εφαρμογής υλικού:

135
1,049

5 mPa s στους 23oC
0,002 gr/cm3

μετά από 5 ημέρες στους 230C
12 – 35oC
μετά από 2 ημέρες στους 230C

Βατότητα:
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ
ΕΠΙΥΑΝΕΙΑΕΥΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ

Εφαρμόζεται μόνο σε στεγνές επιφάνειες, προστατευμένες από ανερχόμενες
υγρασίες (κάτω από 4%) και απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την
πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. Η επιτυχία στην εφαρμογή
εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την εφαρμογή
του υλικού.
Καλός, στεγνός καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες και υπολείμματα με
απορροφητική σκούπα και ρακλέτες.
Εφαρμογή του POLYGLOSS-PU 872 σε δύο στρώσεις, χρησιμοποιώντας
βούρτσα ή ρολό ρεπουλίνας. Κάθε επόμενη στρώση ακολουθεί αφού η
προηγούμενη έχει στεγνώσει.

150-180 gr/m2, σε δύο στρώσεις.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Ρολά ρεπουλίνας, βούρτσες. Σα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ΔΙΑΛΤΣΗ
ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ 133 αμέσως μετά τη χρήση.

ΤΚΕΤΑΙΑ

Δοχεία των 15kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ

Σρεις μήνες σε κλειστά, σφραγισμένα δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώρο, με
ελάχιστη θερμοκρασία 5oC.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΥΤΛΑΞΗ

Παρατεταμένη αποθήκευση χρησιμοποιημένων δοχείων POLYGLOSS PU
872 πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η επαφή με την υγρασία της
ατμόσφαιρας μπορεί να οδηγήσει σε επιφανειακή σκλήρυνση ή θόλωμα του
προϊόντος.
Μετά την πλήρη σκλήρυνση, το POLYGLOSS PU 872 είναι απολύτως
ασφαλές για την υγεία.

Η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους με
προστατευτικά γάντια. Όταν το υλικό έρχεται σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια
πρέπει να πλένεται καλά με σαπούνι και νερό.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων
ασφαλείας.

Σα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση των
υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι
ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος
τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

