PU FEST 2K
Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy do posadzek żywicznych, cementowych i
mikrocementowych do stosowania wewnątrz.

OPIS
Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy o bardzo wysokiej twardości powierzchniowej i
doskonałej elastyczności. Nie żółknie, jest odporny na działanie promieni UV. Zapewnia
bardzo wysoką wytrzymałość.

PU FEST 2K może być wykorzystany na wiele sposobów:



lakier do betonu i kamienia do stosowania wewnątrz;

do zabezpieczania posadzek przemysłowych o silnym natężeniu ruchu i
narażonych na duże obciążenia mechaniczne;



do zabezpieczania powierzchni powłok z żywicy epoksydowej, z żywicy
poliuretanowej, powłok cementowych na podłogach i ścianach;



do zabezpieczania powłok z mikrocementu oraz cementu o wysokiej i niskiej
porowatości.

Produkt tylko do użytku profesjonalnego.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnia musi być idealnie utwardzona, nośna, sucha, czysta i wolna od kurzu,
wosków i olejów. Pojemnik z lakierem poliuretanowym PU FEST 2K dobrze wstrząsnąć.

Dodać utwardzacz zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu. Należy wymieszać składnik
A ze składnikiem B w proporcji 5:1 (5 części wagowe składnika A; 1 część wagowa

składnika B). Następnie dodać 10% wody w stosunku do całej masy składników A i B
(np. 5kg składnika A +1kg składnika B + 0,6kg wody) i dokładnie wymieszać. Zostawić
otwarty pojemnik na ok. 10 min., następnie ponownie wymieszać. Nakładać za pomocą
wałka wysokiej jakości o długości włosia min. 8mm. Druga warstwa lakieru PU FEST 2K
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może być aplikowana po 4 godzinach bez konieczności szlifowania lub po 24h po
przeszlifowaniem powierzchni papierem ściernym o gradacji 220.

Nie stosować lakieru PU FEST 2K podczas najgorętszych godzin dnia, gdy warunki
pogodowe nie są sprzyjające, a także na zawilgoconych podłożach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Skadnik A



Działa drażniąco na oczy.

Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu /
ochronę twarzy.



W przypadku kontaktu z oczami skontaktować się z lekarzem.

Składnik B




Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Może powodować alergiczną reakcję skórną.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki.





Zawiera izocyjaniany. Może powodować reakcję alergiczną.

Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / oparów / rozpylonej cieczy.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
lekarzem / lekarzem.



Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.



Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę
twarzy.

OPAKOWANIA
PU FEST 2K dostarczany jest w opakowaniach:




850g składnika A + 170g składnika B = 1020g
1kg składnika A + 200g składnika B = 1200g
5kg składnika A + 1kg składnika B = 6kg
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DANE TECHNICZNE


Proporcje mieszanki: 5 części wagowych składnika A : 1 część wagowa składnika
B + 10% wody w stosunku do całej masy składników A i B










Kolor: bezbarwny

Temperatura aplikacji: +15°C ÷ +25°C
Suchy na dotyk po 2 godzinach

Lekki ruch pieszy możliwy po 24 godzinach, pełne obciążenie po 7 dniach
Zużycie: 0,1-0,15 kg / m²
Optyka: satynowy mat

Czas otwarty: 2 godziny

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
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