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Żywica poliuretanowa HKD do
powierzchni pionowych

 
Charakterystyka:
Żywica poliuretanowa HKD do powierzchni pionowych składnik A w połączeniu z 
żywicą poliuretanową HKD składnik B  to wysokiej klasy  produkt  poliuretanowy  
przeznaczony do tworzenia dekoracyjno ochronnych  powłok i posadzek  z 
wykorzystaniem kruszyw  naturalnych i barwionych. Charakteryzuje się wysoką 
elastycznością, wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz inne warunki  
atmosferyczne, zdolnością pokrywania rys i pęknięć podłoża. 
. 
Zastosowanie:
Służy jako spoiwo do posadzek typu kamienny dywan  stosowanych na zewnątrz i 
wewnątrz budowli na powierzchnie pionowe. Ma szerokie  zastosowanie w garażach,
magazynach, na parkingach, łazienkach, tarasach, balkonach i innych.

Dane techniczne:
Gęstość w temp. 20OC:  
Składnik A      0,97 g/cm3

Składnik B     1,15  g/cm3  
Stopień połysku: połysk
Jako składnik systemu „Kamienny Dywan” spełnia wymogi normy:
PN-EN 13813:2003

Sposób użycia:
Przygotowanie podłoża
Podłoże przeznaczone pod „kamienny dywan” musi być mocne, czyste, suche i 
odtłuszczone. W przypadku nowych posadzek czas sezonowania min 28 dni. 
Wilgotność podłoża max. 4% wagowo.
Sposób nanoszenia:paca metalowa
Warunki aplikacji: powierzchnia musi być sucha, temperatura powietrza nie może 
być niższa niż +10oC  max. +25 oC, przy wilgotności względnej poniżej 75%.
Mieszanie: Składniki  A i B przeznaczone do użycia powinny  mieć temperaturę ok. 
15 oC 
Zawartość opakowania z składnikiem B wlać w całości do opakowania z składnikiem 
A. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym ok. 3 minut tak aby spoiwo się nie 
napowietrzyło.
Wymieszane spoiwo przełożyć do czystego pojemnika i połączyć z kruszywem. Po 
wymieszaniu należy natychmiast przystąpić do aplikacji ze względu na zachodzącą 
reakcję utwardzania.

Tak przygotowany produkt nakładamy na zagruntowane podłoże /mokro na mokro/ 
przy użyciu metalowej pacy na grubość  kamienia. Zmieszaną masę należy 
rozciągnąć równomiernie na wykonywaną powierzchnie, tak aby powierzchnia była 
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równa i gładka.Pace przemywać PREPARATEM HKD, by żywica nie kleiła się do 
pacy przy wygładzaniu masy..

Przydatność  w temperaturze +10 oC      ok. 40 minut
Przydatność  w temperaturze +20 oC      ok. 20 minut
Przydatność  w temperaturze +25 oC      ok. 15 minut

Czyszczenie narzędzi:  Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić przy pomocy 
rozpuszczalnika ( aceton lub ksylen).

Wskazówki BHP i ppoż.: Spoiwo do kamiennych dywanów HKD PU należy 
stosować wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych . Unikać kontaktu ze skórą i 
oczami. W trakcie prac bezwzględnie zaleca się stosowanie okularów ochronnych, 
rękawic i ubrania roboczego. W trakcie prowadzenia prac nie wolno stosować 
otwartego ognia, a także prowadzić jakichkolwiek prac będących jego źródłem. 
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są 
dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.
Karta charakterystyki  dostępna na życzenie klienta.

Ochrona środowiska: Pozostałości po spoiwie nie wylewać do kanalizacji. Należy je
przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu 
utylizacji. 
Zanieczyszczone opakowania traktować w taki sam sposób jak spoiwo. 

Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany 
w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 oC do +25 oC.

Okres przydatności do użycia: 
Składnik A 12 miesięcy od daty produkcji.
Składnik B   6 miesięcy od daty produkcji


