
  
  
 

1 етап. Відкрити відра з компонентами BAUPUR 201 PU/202 

EL PU/203 PU. 
Компонент А (кольоровий непрозорий) ретельно перемішати до 

повної однорідності протягом 1-3 хвилин, піднімаючи з дна осад 

пігментів і наповнювачів. Якщо не підняти осад, то механічні 

характеристики покриття можуть знизитися. Час перемішування 
може відрізнятися від зазначеного, в залежності від в'язкості 

матеріалу і наявності осаду. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

Основа повинна бути досить міцною (марка бетону не нижче 

М250). Поверхня має бути чистою, рівною, сухою (максимальна 

вологість 4%) без неміцних частинок. Основа повинна 
відповідати вимогам ДБН 2.0.13- 88 Підлоги, ДБН 3.0403-87 

Ізоляційні та оздоблювальні роботи. Слабкі і зруйновані місця 

слід видалити механічно, наприклад, дрібоструминною 

обробкою або фрезеруванням. Нерівності і пори повинні бути 
заповнені шпаклювальними сумішами. Основа повинна бути 

заґрунтована праймером BAUPUR 02 PU. Отримання 

бездефектного покриття можливо тільки при повному 

заповненні пор основи ґрунтовкою. Заґрунтована основа 

повинна блищати і не вбирати рідину.   

Підготовчі етапи  

Приготування робочої суміші проводити за допомогою 

високою частоти змішувача (до 1500 об /хв) з електроприводом 

і спіральною мішалкою. Для підвищення ефективності 

змішування рекомендується використовувати двороторні 

змішувачі.  
2. Малярський скотч або спінена стрічка на липкому шарі для 

відділення кордону розтікання матеріалу (наприклад, в дверних 

отворах).  

3. Шпатель для розподілу матеріалу в важкодоступних місцях 
(під батареями, в кутах, біля дверей тощо) - 1 шт.  

4. Ракель (швабра) з фіксованим зазором (або інший 

відповідний інструмент) для розподілу матеріалу рівномірним 

шаром по поверхні 一 1-2 шт.  

5. Аераційний голчастий валик для видалення бульбашок 

повітря в кількості з розрахунку - 1 шт.  

6. Спеціальні підошви на шипах для пересування по 

свіжонанесеному покриттю 一 за кількістю працюючих 

голчастим валиками.  
7. Розчинник і ганчір'я для очищення інструменту. Інструмент і 

допоміжні матеріали повинні бути чистими і сухими.  

Нанесення матеріалу  

1. Після змішування матеріали виливають і розподіляють по 
поверхні основи шаром необхідної товщини за допомогою 

зубчастого шпателя, кельма, ракелі та фіксованого зазору, що 

дозволяє отримати необхідну товщину покриття. Ширина 

інструменту повинна вибиратися відповідно до якості основи і 
розмірів нерівностей (зазвичай 500 мм). За використання 

інструменту великої ширини на товщині шару матеріалу 

можуть впливати нерівності основи.  

2. Для забезпечення рівномірної якості поверхні і прискорення 
процесу видалення бульбашок повітря з наливної підлоги 

прокатують свіжоукладену наливну підлогу голчастим 

валиком. Прокатувати починають через 3-5 хвилин після 

розподілу матеріалів по поверхні і здійснюють протягом 5-10 
хвилин. Прокатувати слід плавно, зі швидкістю приблизно 0,5 

м/хв. і не більше 2 разів по одному місцю. Під час прокатування  

не слід відривати валик від поверхні наливного покриття. 

 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 

Компонент Б матеріалу BAUPUR 201 PU/202 EL PU/203 PU 

має зазвичай вид прозорої рідини від світло-жовтого до темно-
жовтого кольору.  

У разі дробового використання упаковок обидва компонента 

обов'язково слід окремо перемішати, а змішування їх між собою 

робити відповідно до пропорції, зазначених в технічних 
характеристиках.  

2 етап. Вилити компонент Б в тару з компонентом А і 

перемішати суміш до повної гомогенності (однорідності) 

протягом 2-3 хвилин, приділяючи особливу увагу речовині на 
стінках і дні.  

3 етап. Суміш повторно перелити в іншу ємність і ретельно 

перемішати протягом 1-3 хвилин. Загальний час перемішування 

на етапах 2 і 3 не повинно перевищувати 7 хвилин, щоб 
уникнути розігріву суміші та скорочення часу придатності.  

УВАГА! Якщо не проводити 3 етап, то в покритті можлива 

поява дефектів, які виглядають як незатверділі липкі місця на 

поверхні покриття. Це відбувається через так званий 
пристінний ефект, коли внаслідок високої в'язкості компонента 

А не відбувається його змішування з компонентом Б близько 

стінок тари, оскільки це вимагає значних часу і зусиль.  

УВАГА! Слід наносити матеріал відразу після приготування. 
Не тримайте матеріал в тарі після змішування. 

 

ПІДГОТОВКА І ЗМІШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ 

 Монолітність, прекрасний зовнішній естетичний вигляд; 

• Високі експлуатаційні властивості;  
• Високий модуль пружності, висока твердість, зносостійкість і 

ударна міцність; 

• Є іскронеутворюючим покриттям; 

• Висока адгезія покриття до основи;  
• Добре розтікання забезпечує рівну поверхню покриття;  

• Добра хімічна стійкість до ПММ, концентрованих кислот, солей 

і лугів, за концентрації не більше 70% ; 

• Діапазон робочих температур за експлуатації затверділого 
покриття від -10 до + 60°С.;ГОТОВКА 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 

Застосовується для створення наливної безшовної підлоги 

всередині практично всіх типів приміщень - там, де є підвищені 
вимоги до хімічної і абразивної стійкості підлоги, зокрема в 

умовах підвищеної вологості за необхідності забезпечення 

спеціальних санітарно-гігієнічних вимог, є іскронеутворюючим  

покриттям.  
- Промислові цеха, торгові, підсобні та складські приміщення; 

- гаражі, СТО, паркінги;  

- харчова, фармацевтична, хімічна промисловість;  

- школи, дитячі садки, медичні установи та об'єкти побутового 
обслуговування;  

- приміщення з підвищеними декоративними вимогами: торгові 

та виставкові зали, телестудії. 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

BAUPUR 201 PU/202 EL PU/203 PU 一 це двокомпонентний 

самонівелюючий кольоровий склад на основі поліуретанових 

смол, без летючих розчинників, для пристроїв промислових 

полімерних покриттів. 

ОПИС ПРОДУКТУ 

BAUPUR 201 PU/202 EL PU/203 PU 

Наливна поліуретанова підлога 



  

За кімнатної температури прокатку валиком проводити не 

пізніше, ніж через 15 хвилин після наливання матеріалу, щоб 
уникнути появи на поверхні «апельсинової корки» внаслідок 

втрати саморозтікання під час затвердіння.  

 

СИСТЕМИ  
Наливна поліуретанова підлога гладка глянцева -1,5 мм. 

Ґрунтовка BAUPUR 02 PU - 0.3 кг / м2  

Наливна підлога BAUPUR 201 PU / 202 EL PU / 203 PU -2.4 кг / 

м2  
Наливна поліуретанова підлога гладка матова // сатинова -1,5 

мм.  

Ґрунтовка BAUPUR 02 PU - 0.3 кг / м2  

Наливна підлога BAUPUR 201 PU / 202 EL PU / 203 PU -2.4 кг / 
м2  

Поліуретановий лак BAUPUR 602 PU - 0.25 кг / м2  (2 шари) 

недопущення проникнення в приміщення сторонніх людей, 

транспорту, тварин (кішок, мишей, щурів, собак тощо), птахів 
і комах. 

У місцях інтенсивного впливу сонячного світла і УФ 

випромінювання можлива зміна кольору покриття, при цьому 

не відбувається погіршення експлуатаційних і захисних 
властивостей покриття. Не наносіть покриття BAUPUR 201 

PU/202 EL PU/203 PU на поверхні, де може виникати 

негативний тиск водяної пари. Неправильне обстеження і 

ремонт тріщин можуть привести до зменшення терміну 
служби покриття і появи тріщин. Для отримання однотонності 

кольору в кожній зоні використовуйте матеріали з однієї 

партії. 

 

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

Матеріал вступає в реакцію з водою і вологим повітрям, тому 

необхідно берегти матеріал і покриття (до його затвердіння) від 

впливу води та атмосферної вологи, що конденсується. При 
нанесенні покривних мас слід змішувати тільки ту кількість, яка  

буде використана за час її придатності. Після закінчення робіт 

вжийте заходів щодо  

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 

Термін зберігання 6 місяців від дати виготовлення, зазначеної на 

упаковці, за умови зберігання на піддонах, у фабричній закритій 

упаковці і в сухих приміщеннях при температурі від +5°С. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа 

Поліуретанова 

модифікована смола. 

Співвідношення компонентів 

А:Е по масі 

1.0:0,2 кг 

Вміст твердих речовин 

Не менше 98% 

Введення в експлуатацію за 

температури 20°С 
Легка, нанесення 
фінішних шарів - 24 год, 

механічна - 7 діб, повна 

хімічна і температурна -

14 діб 

Зовнішній вигляд Глянцева гладка 
поверхня 

Твердість за Шором 75 DIN 53 505 

Гранична міцніть за розриву 

10 H/мм2 

Відносне подовження при 

розриві 

65 % 

Адгезійна міцність 65 H/мм2 

Щільність 1.6±0,1 кг/л 

Хімстійкість Р-р 20% соляна кислота 7 
діб 

Сірчана кислота до 40% Мінімум 48 годин 

Іскробезпечність Іскробезпечний 

www.bautech.com.ua 

http://www.bautech.com.ua/

