
Technický list  (11/08/2014) 

DUROFLOOR-PU 

Dvojzložkový, štetcom nanášaný alifatický polyuretánový 
náter na podlahy 

Popis

DUROFLOOR-PU je dvojzložkový, farebný, 
alifaticko polyuretánový náter. Po jeho 
aplikácii sa vytvára silná a pružná membrána 
s vynikajúcou odolnosť proti UV žiareniu. 
Je odolný proti oderu, organickým a 
anorganickým kyselinám, lúhom, ropným 
produktom, špecifickým rozpúšťadlám, vode, 
morskej vode a poveternostným podmienkam. 
Je odolný voči teplotám od -30°C do +100°C 
za sucha a až do +60°C za mokra. Je 
klasifikovaný ako SR-B2,0-AR2-IR8 podľa 
STN EN 13813.

Oblasť použitia

DUROFLOOR-PU sa používa ako náter na 
podlahy, ktoré vyžadujú vysokú elasticitu, 
mechanickú a chemickú odolnosť. 
Je vhodný pre:
• Povrchy na báze cementu napr.: betón,

cementové malty alebo azbestový cement. 
• Oceľové alebo železné povrchy
• Existujúce epoxydové podlahy
• Chladiace a mraziace miestnosti, bitúnky,

priemyselné plochy, sklady, laboratóriá,
nemocnice, potravinárske továrne, garáže,
autoservisy a pod.

Je vhodný pre použitie v interiéri aj v exteriéri

Technické údaje

Báza: dvojzložková 
polyuretánová živica

Farby: RAL 7040 (šedá) 
ostatné farby na 
objednávku

Viskozita: cca. 1,400 mPa.s pri 
teplote +23°C 

 1.35 kg/l Hustota (A+B):

Pomer (A:B): 

Spracovateľnosť: 
100:60.8 váhy 
cca. 40 min pri 
teplote +20°C 

Minimálna teplota 
tvrdnutia: +8°C 

Shore D tvrdosť: 
Pochôdznosť: 
Nasledujúca vrstva: 

47 

po 24h pri teplote +23°C 

po 16h pri teplote +23°C 

Konečná pevnosť: po 7 dnoch pri teplote 
+23°C 

Odolnosť proti 
opotrebovaniu 
(EN 13892-4):  140 µm 

Odolnosť proti nárazu 
(EN ISO 6272):  8 Nm 

> 3.0 N/mm2 Priľnavosť: 
(EN 13892-8) 

10 N/mm2 Pevnosť v ťahu: 
(ASTM D412) 

Pretrhnutie pri predĺžení: 49% 
(ASTM D412) 

Čistenie náradia: 
Nástroje čistíme rozpúšťadlom SM-16 
ihneď po použití. 

Návod na použitie 

1. Príprava podkladu
Podklad musí byť: 
• Suchý a stabilný.
• Bez materiálov, ktoré zabraňujú lepeniu

ako napr.: prach, mastnota, uvoľnené
častite a pod.

• Chránený pred vlhkosťou.

Tiež by mal spĺňať nasledujúce požiadavky: 
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a) Cementové podklady:
Kvalita betónu:                 najmenej C20/25 
Kvalita cementového poteru: cementový obsah 

350 kg/m3 

Vek betónu: najmenej 28 dní 
Vlkosť:        menej ako 4% 

b) Oceľový alebo železný povrch:
Musí byť bez hrdze alebo akejkoľvek korózie, 
ktorá môže zabrániť lepeniu.

V závislosti od charakteru podkladu, by mal 
byť upravený brúsením, vodnou tryskou, 
pieskovaním atď.
Potom by mal byť povrch vyčistený od prachu 
vysokosavým vysávačom. 

2. Penetrácia
Cementové povrchy musia byť opatrené 
základným polyuretánovým náterom PRIMER PU 
100 alebo epoxidovým náterom DUROFLOOR-
PSV alebo DUROPRIMER.
Spotreba: 200-300 g / m2

Po zaschnutí náteru sa existujúce nedostatky 
(praskliny, diery) musia vyplniť  zmesou  
DUROFLOOR-PSV s kremičitým pieskom s 
0,4mm veľkým zrnom (alebo Q35 kremenný 
piesok) v pomere 1:2 až 1:3 hmotnosti.

Kovové podklady musia byť opatrené základným 
antikoróznym epoxidovým náterom EPOXYCOAT-
AC. 

DUROFLOOR-PU by mal byť aplikovaný do 24 
hodín od penetrácie. V prípade, že sa 
DUROFLOOR-PU aplikuje po 24 hodinách, tak na 
ešte čerstvý základný náter nanesieme kremičitý 
piesok s 0,4 - 0,8 mm veľkým zrnom, aby sa 
zabezpečilo dobré spojenie. Po vytvrdnutí 
penetrácie by mali byť všetky voľné zrná 
odstránene vysokosavým vysávačom.

Vlhký podklad
V prípade, že podklad obsahuje viac ako 4% 
vlhkosti alebo je betón čerstvý (3-28 dni), potom 
použijeme trojzložkový základný náter na vodnej 
báze  DUROPRIMER-W alebo základný 
polyuretánový náter PRIMER PU 140. 

3. Miešanie DUROFLOOR-PU
Zložky A (živica) a B (tužidlo) sú balené v 
dvoch oddelených nádobách. Celé množstvo 
zložky B sa pridá do zložky A. Obe zložky sa 
miešajú po dobu asi 5 minút, s použitím 
nízkootáčkového miešadlá (300 rpm). Je 
dôležité, aby sa zmes dôkladne zamiešala v 
blízkosti stien a spodnej časti nádoby, aby 
bola dosiahnutá jednotná disperzia tvrdidla. 

4. Použitie - Spotreba
V závislosti od požadovanej formy konečného 
povrchu, existujú dve možnosti použitia: 
a) Hladký konečný povrch
DUROFLOOR-PU sa nanáša valčekom v 
dvoch vrstvách. Druhá vrstva sa aplikuje keď 
je prvá už suchá, ale  najneskôr do 24 hodín. 
Spotreba: cca. 250-300 g/m2/vrstva.

b) Protišmykový konečný povrch
DUROFLOOR-PU sa nanáša valčekom v 
jednej vrstve.
Spotreba: cca. 250-300 g/m2.
Keď je vrstva ešte čerstvá, nanesie sa 
kremičitý piesok (0,1-0,4mm alebo 0,4-0,8mm 
veľké zrná, v závislosti na požadovanom 
protišmykovom efekte).
Spotreba kremičitého piesku: cca. 3kg/m2. 
Po vytvrdnutí DUROFLOOR-PU odstránte 
uvoľnené zrná vysávačom. Po odstránení 
uvoľnených zŕn sa nanesie finálna vrstva 
DUROFLOOR-PU.
Spotreba: 400-600 g/m2. 

Balenie 

DUROFLOOR-PU je dodávaný v balení 
(A + B) s hmotnosťou 10 kg. 
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Doba použiteľnosti - Skladovanie 

12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní 
v pôvodných uzavretých obaloch v priestoroch 
chránených pred vlhkosťou a priamym 
slnečným žiarením. 
Odporúčaná skladovacia teplota je v od +5°C 
do +35°C. 

Poznámky 

• Spracovateľnosť materialov z polyuretánu
je ovplyvnená teplotou. Ideálna teplota
použitia je od +15°C do +25°C. V tomto
rozmedzí má výrobok optimálnu funkčnosť
a čas vytvrdzovania. Izbová teplota pod
+15°C predĺži dobu tvrdnutia, zatiaľ čo
teploty nad +30°C ju skrátia. V zime sa
odporúča produkt mierne nahriať a v lete
sa odporúča pred aplikáciou produkt
uskladniť v chladnej miestosti.

• Väzba medzi po sebe idúcimi vrstvami
môže byť vážne ovplyvnená vlhkosťou
alebo nečistotami medzi nimi.

• Vrstvy by mali byť chránené pred vlhkosťou
po dobu 4-6 hodín po aplikácií. Vlhkosť 
môže vybieliť povrch a/alebo ho spraviť 
lepkavým. Čo môže tiež narušiť tvrdnutie. 
Vyblednuté alebo lepkavé vrstvy v 
niektorých častiach povrchu odstránte 
brúsením alebo frézovaním a znovu 
aplikujte.

• V prípade, že doba medzi aplikáciou
po sebe idúcej vrstvy je dlhšia než sa
predpokladalo alebo v prípade, že sa budú
prekrývať staré podlahy, musí byť povrch
dôkladne vyčistený pred použitím novej
vrstvy.

• Po vytvrdnutí je DUROFLOOR-PU úplne
bezpečný pre zdravie.

Prchavé organické látky (VOC)

Podľa 2004/42 / ES (príloha II, tabuľka A), 
maximálny povolený VOC obsah pre produkt 
podkategórie j, typu SB je 500g/l (2010) pre 
produkt tejto kategórie.
DUROFLOOR-PU obsahuje maximálne 500g/l 
VOC.
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EN 13813 SR-B2,0-AR2-IR8 

DoP No.: DUROFLOOR-PU/1820-01 

Náter zo syntetickej živice pre použitie v budovách. 

Reakcia na oheň:   F 

Uvoľnovanie nebezpečných látok:   SR 

Priepustnosť vody :   NPD 

Odolnosť proti opotrebovaniu:   AR2 

Pevnosť spoja:   B2,0 

Odolnosť proti nárazu:   IR8 

Zvuková izolácia:   NPD 

Zvuková pohltivosť:   NPD 

Tepelný odpor:   NPD 

Chemická odolnosť:   NPD 

ISOMAT S.A. 
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS 
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www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 




