Charakteristika:

Oblast použití:

Systém PU7 je podlahový systém se schopností
překlenutí statických i dynamických trhlin v podkladu.
Nosnou vrstvu tvoří pružná polyuretanová membrána
AST 360. Na ni se poté aplikuje elastická epoxidová
stěrka AST 330 FLEX. UV stabilitu lze zvýšit
dodatečným nátěrem AST 202.

Systém je používán na minerální podklady tam,
kde je požadavek na přemostění trhlin v podkladu.
Dále je používán v případě požadavku na vysoce
elastické, protiskluzné povrchy. Je vhodný pro vnitřní
i venkovní použití, zejména pro parkovací domy,
lávky, garáže.

Vlastnosti:

Charakteristika povrchu:
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Mechanická odolnost
Bez zápachu
Snadná aplikace
Vodotěsný
Vysoká schopnost překlenout trhliny
i při nízkých teplotách (-20 °C)
Neobsahuje organická rozpouštědla
UV stabilní
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Barevný dle vzorníku RAL
Pololesklý
Bezespárý
Lehce zrnitý
Protiskluzný

membrána
AST 360
penetrace
AST 105

Beton

Systém PU7

stěrka
AST 330
FLEX

nátěr
AST 202
(alternativa)

Systém překlenující dynamické trhliny do 0,3 mm

Grafické schéma systému

Barevnost systému:
Standardně nabízené odstíny: RAL 7001, 7038, 1015, 6021, 9016, 9017. Další odstíny jsou dostupné
na zvláštní objednání. Pro více informací o barevnostech nás kontaktujte nebo navštivte
na www.podlahyprovas.cz

www.podlahyprovas.cz

Požadavky na podklad:
Beton s pevnostní v tlaku min. 25 MPa, pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa, s vlhkostí do 4 % hmotnostních dílů.
Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a uvolněných částic, bez znečistění ropnými produkty a jeho únosnost
musí odpovídat jeho budoucímu zatížení. Povrch musí být připraven vhodnými mechanickými postupy
– broušení, tryskání nebo frézování. Rovinnost podkladu je vždy určující pro rovinnost finální úpravy,
která povrch kopíruje.

Doporučená skladba systému:
1. Penetrace:
AST 105: spotřeba 0,3 – 0,4 kg/m2 s prosypem písku frakce 0,3-0,8
2. Pružná vrstva
AST 360: spotřeba 2,0 – 2,2 kg/m2 s prosypem písku frakce 0,3-0,8 do přebytku
3. Uzavírací stěrka
AST 330 FLEX: spotřeba 0,7-1,0 kg/m2
4. Finální nátěr – alternativní řešení pro zvýšení UV stability
AST 202: spotřeba 0,2-0,3 kg/m2

Technické parametry
Certifikováno dle:
Tloušťka systému:
Přídržnost:
Odolnosti proti obrusu:
Odolnost v rázu:
Poměrné protažení:
Statické přemostění trhlin:
Dynamické přemostění trhlin:

ČSN EN 13813:2002
cca 2-4 mm
B 2,0 dle ČSN EN 13892-8
AR 0,5 dle ČSN EN 13892-4
IR 20 dle ČSN EN 6272-1
390% dle ČSN EN ISO 527 -1,3
do 0,8 mm dle ČSN EN 1062-7, metoda A
do 0,3 mm dle ČSN EN 1062-7, metoda B

Doba vytvrzení:
15 °C

20 °C

Pochůzné

po 2 dnech

po 24 hod.

Lehce mechanicky zatížitelné

po 7 dnech

po 2 dnech

Úplné vytvrzení

po 14 dnech

po 7 dnech

Údržba povrchu:
Doporučujeme používat k čištění mycí prostředek z naší nabídky. Návod pro údržbu a čistění syntetických podlah
je ke stažení na www.podlahyprovas.cz
Povrch nesmí přijít do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy nebo rozpouštědly.

Výrobce:
Průmyslové podlahy Plaček a.s., Pod lesem 2650, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.podlahyprovas.cz

