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IN-PUR 6022 COLOR

PUR Fedőgyanta, kültéri burkolatokhoz 
Termék leírás
Tulajdonságok

Alkalmazás

Előnyök

IN-PUR 6022 két komponensű, natúr, poliuretán gyanta.

Száraz ásványi anyaggal töltve és színezve alkalmas kültéri, csúszásmentes  burkolatok kialakítására. 
UV stabil, hosszú nyitott idejű, alacsony hőmérsékleten is gyors kötésű. A burkolat szilárd és szívós, 
képes rugalmasan követni a hőmérséklet ingadozásból adódó hőtágulást. Csak csúszásmentes 
kivitelben ajánljuk.

Termék paraméterek 
Szín

Kiszerelés

Komponens A

Komponens B

A+B kanna

Komponens A

Komponens B

A kért színre kevert folyadék

Színtelen folyadék 

28 kg 

18.6kg 

9.4 kg 

Eltarthatóság 24 hónapig a gyártástól számítva, eredeti, zárt csomagolásban. 

Ajánlott tárolási hőmérséklet +10 °C és +30 °C között.

Műszaki adatok 
Száraz anyag tartalom 100% (térfogat és súlyszázalék)

Mechanikai és fizikai jellemzők1)

Nyomószilárdság 31 MPa 

Hajlítószilárdság 22 MPa 

Tapadószilárdság <1,5 N/mm2, repedés a betonban

75 

28 nap után +20 °C-on, EN 196-1 szerint 

28 nap után +20 °C-on, EN 196-1 szerint 

7 nap után +20 °C-on, EN 4624 szerint 

7 nap után +20 °C-on, ISO 868 szerintShore D keménység

Hőállóság Terhelés* Hő
Állandó +50°C-ig,  szárazon
Rövid távú +80°C-ig, szárazon és nedvesen**

Vegyszerállóság

VOC content 

*Ne terheljük egyidejűleg mechanikusan és termikusan.

**Eseti gőzzel történő tisztítás.

Számos vegyszernek ellenáll. Kérésre vegyszerállósági táblázat elérhető.
A maximum VOC (illékony szerves vegyület) tartalom az IN-PUR 6022 esetén <500 g/l , így a termék 
teljesíti az EU 2004/42/EC, Direktíva  IIA/j pontját.

Megjegyzés: 1) A fenti értékek a töltetlen IN-PUR 6022-re vonatkoznak. 

Alkalmazási előírások és feltételek 

Anyagszükséglet 0,6-0,8 kg töltött gyanta/m2. Az anyagszükséglet függ a használt töltőanyag szemcseméretétől. 

Aljzat követelmények     A betonaljzat nyomószilárdsága minimum 25.0 N/mm2 kell legyen és a  felsőréteg tépőszilárdsága
minimum 1.5 N/mm2.  Az aljzat legyen szilárd, por, olaj és zsír mentes. Alkalmazzunk megfelelő 
alapozó gyantát - kültéri felhasználás esetén IN-EPOX 2050-t. Alapozó anyagszükséglet 0,6 kg/m2. 
Az alapozót frissen szórjuk meg 0,4-0,8 mm szemcseméretű kvarchomokkal, anyagszükséglet 3-5 
kg/m2. 24 óra után, ha az alapozó réteg megkötött, a felesleges kvarchomokot távolítsuk el.



2 

+5 °C és +30 °C között ajánlott

+5 °C és +30 °C között ajánlott

+5 °C és +30 °C között ajánlott

50 % az ideális

70 % maximum
Az aljzat és a felhordott és még ki nem kötött réteg hőmérséklete legalább +3 °C-al legyen magasabb 

mint a harmat pont

Így megelőzhető a pára lecsapódás (a gyanta kötését a nedvesség/pára akadályozza) 

Komponens A : Komponens B  = 66.3 : 33.7 súlyszázalék = 2 : 1 súyszázalék

Keverje fel az A komponenst, adja hozzá a megfelelő mennyiségű B komponenst. Keverje alacsony 

fordulatszámon, max 300-400 rpm. Adagolja hozzá 25-30 súlyszázalékban az ásványi töltőanyagot 

(Dorsilit kvarcliszt).

A bekevert anyagot kenéssel - teddy hengerrel hordjuk fel. Az felhordás során gondoskodjunk arról, 

hogy a bekevert anyag homogén maradjon, a töltőanyag ne ülepedjen le. A töltőanyag és a 

kvarchomokkal előkészített aljzat  csúszásmentes felületet ad. 

Ezt a rendszert csúszásmentes felület kialakítására ajánljuk.

Végezzen tesztfelületet.

Az eszközöket a gyanta kötése előtt, acetonnal tudja megtisztítani.

Az IN-PUR 6022-re egy újabb réteg az alábbi várakozási idő után vihető fel:

+10 °C ~50 perc

+20 °C ~45 perc

+30 °C ~40 perc

Az IN-EPOX 2020 alapozóra az IN-PUR 6022 az alábbi várakozási idő után vihető fel:

Aljzat hőmérséklet Min.-max várakozási idő

Az IN-EPOX 2050 alapozóra az IN-PUR 6022 az alábbi várakozási idő után vihető fel:

Aljzat hőmérséklet Min.-max várakozási idő

Ezek az adatok indikatív adatok, a környezeti körülmények módosíthatják:

Felhordási feltételek

Aljzat hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet

Anyag hőmérséklet

Páratartalom

Harmat pont

Komponensek aránya

Keverési arány

Mixing process 

Felhordás folyamata

Rétegek között 
várakozási idők:

Hőmérséklet

+5 °C

Járható

~1 nap

Enyhén terhelhető

~2-3 nap

Tejes kötés

~4-5 nap

+10 °C ~24 óra - 3 nap

+20 °C ~20 óra -  2 nap

+30 °C ~16 óra  - 1 nap

+10 °C ~48 óra - 4 nap

+20 °C ~24 óra -   3 nap

+30 °C ~18 óra  -  2 nap

Kötési idő 50% rel. 
pára-
tartalom mellett
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+10 °C

+20 °C

+30 °C

~12 óra

~8 óra

~6 óra

~1-2 nap

~1 nap

~1 nap

~3-4 nap

~3 nap

~2 nap

Ajánlások

Appendix 

Az IN-PUR 6022-es felületet védjük a nedvességtől, esőtől legalább az első két nap a 
kivitelezéstől számítva.

Az extrém időjárási viszonyok okozhatnak egy kis mértékű színváltozást az évek során (ennek 
mértéke színfüggő is), de ez nem befolyásolja a burkolat műszaki minőségét. Egy felület 
kivitelezése során egy gyártási sarzsból ajánlott dolgozni, az azonos színárnyalat elérése 
érdekében.

Az aljzat nedvesség tartalmát gondosan ellenőrizze. Ahol az aljzat egyenetlen, a mélyebben fekvő 
felületek nedvesség tartalmát külön mérje meg. Az egyenetlen aljzatot alapozó gyanta és 
kvarchomok alkalmazásával készítse elő simára és egyenesre.

Ha az aljzat repedéseket tartalmaz, ezeket kezelje a repedés típusának megfelelően (statikus vagy 
dinamikus repedések).

A biztonságra és az egészségre vonatkozó információkért olvassa el a Biztonsági Adatlapot.
A dokumentumban szereplő valamennyi adatot laboratóriumi vizsgálatokkal állapították meg. A 
gyakorlatban ezek az értékek a környezeti körülmények miatt változhatnak, ezért a gyártó mindig 
előbb egy teszt felület készítését ajánlja.
A fenti adatlap ajánlásai a gyártó hosszú távú tapasztalatain alapulnak és csak a megfelelően tárolt 
és felhasznált vegyipari termékek felhasználására és alkalmazására érvényesek. Az alkalmazási 
feltételek változékonysága és az adatok jellege miatt a gyártó/forgalmazó szóbeli vagy írásbeli 
információja nem kell garantálja a burkolat minőségét. A gyártó illetve a Novia Kft. nem vállal 
felelősséget a kivitelezés minőségéért. A kivitelezőnek kell megvizsgálnia, hogy a termék megfelel-
e a tervezett alkalmazásnak. 
Mindig ellenőrizze, hogy a termék Műszaki Adatlapjának legújabb verzióját használja.
Minden termékre vonatkozó dokumentum (műszaki adatlap, biztonsági adatlap, 
teljesítménynyilatkozat stb.) a következő címen kérhető: novia@novia.hu




