
 

 

 

 

 

BAUPUR 500 

Безбарвний поліуретановий лак для фінішного 

шару 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

BAUPUR 500 - це двокомпонентна безбарвна смола на 

основі водної дисперсії поліуретанів. 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

Оздоблювальний шар в промислових і декоративних підлогах 

на основі кольорових пісків і мінерально-синтетичних 

наповнювачів покриттів на основі мікроцементу. Захисний шар 

покриттів стін. 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 

• Створює прозоре, еластичне і високоміцне покриття. 

• Стійкий до ультрафіолету. 

• Має високу адгезію до різних типів основ. 

• Не містить органічних розчинників.ПІДГОТОВКА 

ОСНОВИ 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

Поверхня має бути сухою і очищеною від пилу і бруду. 

УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 

Розхід: 0,1-0,15 кг/м2. Температура основи - від + 10°С. Відносна 

вологість повітря - макс. 75% 
Важливо: температура основи повинна бути вище на 3 градуси 

температури точки роси. Приміщення повинні вентилюватися. 

BAUPUR 500 слід рівномірно нанести на основу в один або два шари 
за допомогою валика. Під час кожного нанесення пройтися валиком в 

двох перпендикулярних напрямках для отримання однорідної поверхні. 
 

 

Розхід: 0,1-0,15 кг / м2. 

УВАГА: контакт свіжонанесеної поверхні з вологою 

призводить до порушення процесу зв'язування. Поверхня довше 

може бути липкою з утворенням на поверхні плям молочного 

кольору. ____________________________________________  

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ  

За температурі +20°С і вологості 60-70%: 

• Пішохідні - 24 години 

• Механічні - 72 години 

• Повна стійкість - 7 діб. 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Всі відомості відносяться до виробів, які зберігаються і 

застосовуються відповідно до наших рекомендацій, і вказані 

сумлінно, з урахуванням існуючого наразі стану знань, а також 

наявного досвіду фірми BAUTECH. Користувач зобов'язаний 

застосовувати виріб відповідно до його призначення і 

рекомендацій фірми BAUTECH. Всі зазначені технічні дані 

засновані на проведених лабораторних випробуваннях і тестах. 

Практичні результати вимірювань можуть не бути ідентичними 

в зв'язку з умовами, локалізацією, способом застосування і 

іншими обставинами, що не залежать від фірми BAUTECH. Інші 

рекомендації наших працівників будуть дійсні, якщо зроблені в 

письмовій формі. У момент появи цієї інструкції всі попередні 

інструкції стають недійсними. 

 УПАКОВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Комплекти 3 і 5 кг 

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 за 

температури від +5 до +35 0 С 

Пропорції змішування 

А:Б 

100:20.4 

Щільність 1,0 г/см3 

Колір Безбарвний, прозорий 

Час життя матеріалу після 

змішування 

прибл. 30 хв. 

Температура застосування +10 до +25°С  

Паропроникність немає 

Ступінь блиску МАТОВИЙ, ГЛЯНЦЕВЫЙ 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗМІШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ 

BAUPUR 500 поставляється в упаковках, що складаються з 

компонента А (смола) і компонента Б (затверджувач) у 

відповідних пропорціях. 

Залежно від цільового призначення матеріал потрібно 

приготувати в відповідних кількостях з обов'язковим 

дотриманням пропорцій. 

Додати компонент Б в компонент А і ретельно перемішати за 

допомогою низькообертного дриля (макс. 400 об./хв.) протягом 

3-5 хвилин. 

|НАНЕСЕННЯ І РОЗХІД          

www.bautech.com.ua 

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


 


