
  
 
         
 

 

BAUPUR 102 PU 

Двокомпонентне поліуретанове матове 

покриття 

ОПИС ПРОДУКТУ 

Застосовується для створення тонкошарових захисних покриттів 

на бетонних, металевих, дерев'яних поверхнях як всередині, так 

і зовні приміщень. Покриття забезпечує високий захист від 
механічного зносу і руйнувань внаслідок впливу кислот, лугів, 

розчинів солей, біологічних засобів тощо. В умовах 

проммайданчиків, підприємств, високої вологості, циклічних 

перепадів температур, вібрацій, ділянок з підвищеним 

трафіковим навантаженням. 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

•Приміщення з постійними пішохідними 
навантаженнями і рухом легких візків на гумовому ходу 

і періодичний рух транспортних засобів і навантажувачів 

на пневмоходу;  

• Підприємствах легкої, харчової, хімічної, тютюнової, 
радіоелектронної та фармацевтичної промисловості, 

військової промисловості.  

• Сільськогосподарські комплекси.  

• Нафтопереробна промисловість.  
• Об'єкти охорони здоров'я та освіти.  

• Торгово-розважальні центри.  

• Сховища архівних матеріалів, бібліотеки.  

• Побутові, адміністративні приміщення.  
• Паркінги, автостоянки, гаражі.  

• Компресорні, електрощитові.  

• Складські приміщення, ангари,  

• Об'єкти сільськогосподарського призначення: 
птахоферми, інкубатори, корівники, свинарники тощо. 

 

НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ 

Перемішану суміш на попередньо заґрунтовані поверхні. 
Матеріал наносять хутряним хімстійким валиком (не 

поролоновим), пензлем або повітряним розпиленням з 

розходом 150-300 г/м2. Рекомендується наносити не менше 

двох шарів. Другий шар наносять після повного висихання 
першого. Під час нанесення матеріалу з витратою на один шар 

більше вище зазначеного можливі утворення дефектів у 

покритті (бульбашок і пор). При нанесенні на непористі 

поверхні (наливні підлоги та інші типи полімерних покриттів) 
розхід матеріалу повинен бути зменшений. В іншому випадку 

можливе вспінення матеріалу. Щоб уникнути попадання ворсу 

в покриття, використовуйте тільки якісні хімстійкі валики. 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 

• Висока зносостійкість;  

• Хімічна стійкість до води, розчинів солей, кислот, лугів, ПММ 
(бензинів, мастил тощо);  

• Іскронеутворюючі властивості;  

• Гігієнічність, легкість і простота в прибиранні та догляді за 

підлогами (застосування будь-яких миючих засобів);  
• Матовий вигляд, повна безшовність;  

• Висока твердість, міцність та еластичність;  

• Висока адгезія покриття до основи;  

• Добра вкривчастість;  
• Високий показник висихання;  

• Економічний розхід; 

ПІДГОТУВАННЯ ОСНОВИ 

Основа має бути досить міцною (марка бетону не нижче М250). 

Поверхня має бути чистою, рівною, сухою (максимальна 
вологість 4%) без часток, що неміцно тримаються. Основа 

повинна відповідати вимогам ДБН 2.0.13-88 Підлоги, ДБН 

3.0403-87 Ізоляційні та оздоблювальні роботи. Слабкі і 

зруйновані місця повинні бути видалені механічно, наприклад, 
дрібоструминною обробкою або фрезеруванням. Нерівності і 

пори повинні бути заповнені шпаклювальними сумішами. 

Основа має бути заґрунтована праймером BAUPUR 02 PU / 01 

PU / 03 PU Отримання бездефектного покриття можливе тільки 
при повному заповненні пор основи ґрунтовкою. Заґрунтована 

основа має блищати і не вбирати рідину. 

1 етап. 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 бути різним, 

залежно від в'язкості матеріалу та наявності осаду. Компонент 
Б матеріалу BAUPUR 201AT 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. 

 

 

ПІДГОТУВАННЯ І ЗМІШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

Матеріал вступає в реакцію з водою і вологим повітрям, тому 

необхідно оберігати матеріал і покриття (до його затвердіння) 
від впливу води та атмосферної вологи, що конденсується. Під 

час нанесення покривних мас слід змішувати тільки ту 

кількість, яка може бути використана за час її придатності. 

Після закінчення робіт вживайте заходи щодо недопущення 
проникнення в приміщення сторонніх людей, транспорту, 

тварин (кішок, мишей, щурів, собак тощо.), птахів та 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 на поверхні, де 

може виникати негативний тиск водяної пари. Неправильне 

обстеження і ремонт тріщин можуть призвести до зменшення 
терміну служби покриття і появи тріщин. Для отримання 

однотонності кольору в кожній зоні використовуйте матеріали 

з однієї партії. 

 



  

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА УПАКОВКА 

Комплекти 10/20 кг. 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 в масі А/Б 

1 кг/0,25 кг 

Сухий залишок 70% 

Щільність суміші (А+Б) 1,35 кг/дм3 

Час висихання до ступеню 3 

за температури +20 0С 

2 год. 

Час придатності на поверхні 

Не більше 30 хв. 

Розхід на 2 шари. 300-400 гр./ м2 

Інтервал між шарами. 2-24 год. 

Введення в експлуатацію, 

навантаження. Легка 一 24 год, повна 一 72 

год, хімічна  - 7 діб. 

Властивості після полімеризації: 

Умови нанесення: 

Температура повітря Від + 5 до +25 °С 

Вологість основи До 4% 

Вологість повітря 75 % 

Зовнішній вигляд Матова поверхня заданого 
кольору 

Інтервал робочих 

температур в повітряному 

середовищі 

Від -60 до + 120 °С 

Паропроникність Ні 

Водовбирання, % Не більше 0,1. 

Гранична міцність плівки 

при розриві, за +20 0С 

Не менше 17 МПа 

Відносне подовження плівки 

за +20 0С 

Не менше 20% 

Твердість за Шором за темп. 

+ 20 °С, 28 днів (DIN 53505) 

53-58 од. 

Адгезійна міцність, не 

менше 

3,0-Н/мм2 

Питоме стирання за 

Табером, маса вантажів 1 

кг. /гр. 

0,013 ISO 3537 (DIN 52347, 

ASTM D 1044) 

www.bautech.com.ua 
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