
 

 
 

MASA ZALEWOWA PU/2K 

Opis: 

Zastosowania: 

Zużycie i przetwarzanie materiału: 

Czyszczenie: 

Kolory: 

Magazynowanie: 

Uwagi BHP: 

 

 

 

 

 
Masa Zalewowa PU/2K – jest szybkosprawną, bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, barwną masa na baize żywic 

poliuretanowo-poliocznikowych do aplikacji ręcznych. Po utwardzeniu tworzy twarde, ale nie kruche barwne masy żywiczne. 

 

Główne zastosowanie to szybkosprawne naprawy i wypełnienia rys, pęknięć i niepracujących szczelin dylatacyjnych. 

 

 

 

Zaleca się aby przed stosowaniem doprowadzić składniki do temperatury ( 15 – 25 C ). Następnie, dokładnie wymieszać całą 

zawartość opakowania składnika A. Dodać całe opakowanie składnika B i dokładnie wymieszać. Mieszanie prowadzić przy 

pomocy mechanicznych mieszadeł w taki sposób aby uzyskać jednorodny kolor i konsystencję bez napowietrzenia masy. 

Wymieszany materiał bezzwłocznie wlać do przygotowanych miejsc ( osuszone, zagruntowane, zamontowany sznur 

uszczelniający ). Świerzy materiał wyrównać przy pomocy odpowiednich pac. Materiał utwardza się poprzez egzotermiczną 

reakcję pomiędzy składnikiami. Właściwości materiału oraz czas przetwarzania i utwardzania zależą od temperatury.  

 
 
Z jednego kg mieszaniny uzyskuje się ok. 0.90 dcm3 płynnej masy, którą można wypełnić ok. 15 mb szczeliny dylatacyjej o 

wymiarach : 6 x 10 mm. 

 

 

Nie utwardzone składniki można usuwać przy pomocy odpowiednich czyściw i rozpuszczalników organicznych 

Utardzony materiał – usuwać mechaniczne z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń grzewczych lub rozpuszczalników. 

 

 

Wszystkie materiały powinny być składowane w szczelnych i oryginalnych opakowaniach oraz w temperaturze 10 – 25 C 

 

 

Powłoka EPW dostępna jest w szerokim zakresie kolorów ( wg wzornika RAL ) 

 

 

W stanie utwardzonym Masa Zalewowa PU/2K nie jest niebezpieczna dla zdrowia.                                                                          

Nieutwardzone składniki są niebezpieczne – prosimy zapoznać się z odpowiednimi Kartami Preparatów Niebezpiecznych. 

 

 

Właściwości MASA ZALEWOWA PU/2K 

Część Kolor A/B Proporcja A/B Sucha masa  [%] Gęstość   [ g/cm3 ] Lepkość   [ mPas ] 

Składnik A wg RAL 100 100 % 1,10 500 

Składnik B brazowy 100 100 % 1,22 250 

Mieszanina A/B (objętościowo) RAL 100/100 100% 1,15 350 

Przetwarzanie 15 – 25 C 3 - 5 minut 

Wstępne utwardzanie 15 – 25 C 1 - 2 godz. 

Utwardzenie do ruchu pieszego 15 – 25 C 6 -12 godz. 

Pełne usieciowanie 15 – 25 C 24 - 48 godzin 

Przyczepność do podłoża 15 – 25 C minimum 1,5 MPa 

Twardość po pełnym usieciowaniu 15 – 25 C Minimum 85 Shora A 

Odporność na udar 15 – 25 C Minimum 15 Nm 

Temperatura mięknięcia 15 – 25 C Powyżej 85 C  

Temperatura aplikacji 15 – 25 C Powyżej  5 C 

Przygotowanie i przetwarzanie materiału:                                                                                                                                                             


