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WŁAŚCIWOŚCI I ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj produktu
NORMAFLOOR  105  GPR  jest  dwukomponentową,
farbą  podkładową  do  powierzchni  betonowych, opartą
na żywicy epoksydowej.

Typowe i rekomendowane zastosowanie
NORMAFLOOR 105 GPR jest polecany do stosowania
jako warstwa podkładowa na różnego rodzaju podłoża
betonowe, zarówno stare jak i nowe, takie jak podłogi,
elementy infrastruktury drogowej, słupy, ściany oraz ja-
ko baza pod powłoki nawierzchniowe. Normafloor apli-
kowany w jednej warstwie, służy jako powłoka wiążąca
kurz,  odporna  na  zanieczyszczenia,  stosowany  w
dwóch warstwach służy jako pełne zabezpieczenie be-
tonu.

Specjalne zastosowanie
Normafloor 105 GPR może być  stosowany na świeżo
wylanym  betonie,  jako  płynna  membrana,  aby
utwardzanie  betonu  było  możliwie  najlepsze  poprzez
zapobieganie parowaniu  wody.  Produkt  nadaje się  do
stosowania na powierzchnie betonowe z występującym
zjawiskiem ciśnienia kapilarnego od strony przeciwnej.

Aplikacja
NORMAFLOOR  105  GPR  jest  wykorzystywany  jako
powłoka  ochronna  w  zakładach  chemicznych,  zakła-
dach  papierniczych,  magazynach,  garażach,  parkin-
gach podziemnych oraz w budownictwie ogólnym i dro-
gowym. Podkład może być  również  używany w zakła-
dach  produkujących  beton,  oczyszczalniach  ścieków
oraz na różnego rodzaju podłoża betonowe w przemyś-
le spożywczym.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych* 85 %

Całkowita masa części stałych* 940 g/l

Wartość VOC* 138 g/l

*Wartości na podstawie obliczeń

Proporcja mieszania składników
Żywica 2 części objętościowo

Utwardzacz 1 częśc objętościowo

Czas przydatności do użycia (+23 °C)
ok 40 min po wymieszaniu składników

Opakowania
Objętość (l) Wielkość opakowania (l)

Comp A 6 10

Comp B 3 3

Drying time
+5 °C +10 °C +15 °C +23 °C

Można chodzić 36 h 22 h 13 h 8 h

Przemalowanie
epoksydem (min)

20 h 12 h 8 h 3 h

Przemalowanie
poliuretanem (min)

25 h 15 h 10 h 4 h

Pełne utwardzenie 14 d 12 d 10 d 7 d

Czasy schnięcia są typowe dla zalecanych grubości
powłoki w danej temperaturze.

Wydajność
3-8 m2/l

Praktyczna wydajność
Uzależniona od warunków w jakich prowadzona jest apli-
kacja,  rodzaju  malowanej  konstrukcji,  chropowatości
podłoża, zastosowanej metody aplikacji oraz innych czyn-
ników mogących wpłynąć a wydajność aplikacji.

Dostępna kolorystyka
Żółtawy

Rozcieńczalnik
OH 17

Rozcińczalnik do mycia narzędzi
OH 17
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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE APLIKACJI

Przygotowanie powierzchni

Nowe powierzchnie betonowe
Powierzchnia,  która ma być  zabezpieczana, musi  być
twarda i  wystarczająca mocna (powierzchnia  powinna
osiągnąć  co najmniej 80% ostatecznej wytrzymałości).
Dodatki, takie jak żywice melaminowe, silikony lub krze-
miany,  które  mogą  zmniejszać  przyczepność  lub  ab-
sorbcję  podkładu  nie  powinny  być  stosowane.  Luźny
beton,  mleczko cementowe,  pozostałości  po  dyspers-
jach z tworzyw sztucznych i woskach, należy usunąć z
powierzchni betonu wciągu 1-2 dniach, po rozpoczęciu
procesu  utwardzania.  Odpowiednie  metody  przygo-
towania  powierzchni  to:  piaskowanie,  omiatanie  ścier-
niwem, szlifowanie i/lub mycie roztworem kwasu (20%
roztwór  chlorowodoru).  Po  myciu  roztworem  kwasu,
powierzchnię  należy  dokładnie  spłukać  czystą  wodą.
Nie  zaleca się  mycia  roztworem kwasu,  w przypadku
gdy powierzchnia będzie narażona na silne obciążenie
chemiczne, zanurzenie lub wykańczana metodą floatin-
gu.

Stare powierzchnie betonowe
Stare farby, powłoki  powinny zostać  usunięte  poprzez
szlifowanie  lub  piaskowanie.  Powierzchnie  dodatkowo
zanieczyszczone olejami i tłuszczami powinny być do-
datkowo oczyszczone  płomieniem lub  metodami  che-
micznymi.  W przypadku  wystąpienia  mleczka  cemen-
towego,  czyszczenie  jak  w  przypadku  nowych
powierzchni betonowych.

Warunki środowiskowe podczas aplikacji
Podczas aplikacji temperatura podkładu, powietrza oraz
powierzchni powinna zawierać  się  w zakresie od min.
+5 °C do max. +32 °C.

Utwardzanie betonu z powłoką Normafloor 105 GPR
Aplikacja  powłoki  NORMAFLOOR  105  GPR  Primer
może nastąpić tak szybko jak tylko beton wyschnie na
tyle bardzo, że na powierzchni nie będzie występowała
warstwa wody. W przypadku ewentualnego wystąpienia
mleczka cementowego należy go usunąć szczotką lub
przez lekkie szlifowanie. Na powierzchniach pionowych
wszelkie formy potrzebne do formowania powinny zos-
tać usunięte w ciągu 3 dni. Przed nałożeniem podkładu
należy usunąć wszelkie występujące zadziory, nadlewy,
wycieki. W razie potrzeby zwilżyć powierzchnię wodą.

Mieszanie składników
W  pierwszej  kolejności  należy  wstępnie  wymieszać
bazę  produktu  i  utwardzacz  osobno.  Wstępnie  prze-
mieszany utwardzacz dodaje się do żywicy podczas jej
dokładnego mieszania,  za pomocą  mieszadła mecha-
nicznego tuż przed aplikacją powłoki. Jeśli wymagane,
w trakcie mieszania dodaj rozcieńczalnik OH 17 w ilości
0-10%.  Uwaga!  Żywotność  mieszaniny  wynosi  ok  40
minut (+ 23°C)
Uwaga! Żywotność mieszaniny wynosi ok 40 minut (+
23°C)

Gruntowanie
Przed aplikacją pierwszej warstwy podkładu, powierzch-
nię można zwilżyć świeżą wodą, w celu poprawy penet-
racji.  Podczas  aplikacji  beton  nie  może  być  pokryty
warstwą wody. NORMAFLOOR 105 GPR można nakła-
dać  za  pomocą  wałka  moherowego  lub  szczotki.
Miejsca,  w  których  nałożono  zbyt  grubą  warstwę
podkładu lub tam gdzie pojawiły się  zacieki /  ugięcia,
należy  wygładzić  przed  utwardzeniem  podkładu.
Miejsca  w  których  powłoka  jest  zbyt  cienka,  można
nałożyć  kolejną  warstwę.  Produkt  nie  jest  bezroz-
puszczalnikowy, z tego powodu nie należy go stosować
do wypełniania. W celu zapewnienia możliwe najlepszej
wydajności produktu, przed aplikacją zaleca się aby far-
ba znajdowała się w temperaturze pokojowej.

Składowanie i przydatność do użycia
Produkt należy przechowywać  w oryginalnych, szczel-
nych opakowaniach, w temperaturze od 5°C do 30°C.
Pojemniki należy składować w suchych, dobrze wenty-
lowanych  pomieszczeniach,  z  dala  od  źródeł  ciepła  i
możliwości  zapłonu.  W przypadku przechowywania  w
sposób opisany powyżej,  nieotwarty  składnik  A  może
być składowany do 3 lat, a składnik B do 3 lat od daty
produkcji. Data produkcji znajdująca się na etykiecie to
również numer partii produkcyjnej.

Bezieczeństwo
Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
środowiska i  bezpieczeństwa,  umieszczonymi  na  ety-
kiecie  opakowania  oraz  w  Karcie  Charakterystyki
Substancji  Niebezpiecznej  (MSDS).  Używać  w  po-
mieszczaniach z sprawną i wydajną wentylacją. Nie na-
leży wdychać mgły powstałej podczas aplikacji, zawsze
należy  stosować  odpowiedniej  maski  chroniącej  drogi
oddechowe. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą.
W przypadku wystąpienia kontaktu ze skórą, należy na-
tychmiast  usunąć  produkt  za  pomocą  odpowiedniego
środka myjącego lub mydłem i wodą. W przypadku kon-
taktu z oczami, należy natychmiast przemyć oczy dużą
ilością czystej wody, a w razie potrzeby zasięgnąć pora-
dy lekarza.

Oświadczenie
Powyższe  informacje  zostały  podane  zgodnie  z  naszą  najlepszą  wiedzą,  w  oparciu  o  testy  laboratoryjne  i
doświadczenie praktyczne. Ze względu iż produkt często używany jest w warunkach, na które, jako producent nie
mamy  wpływu,  nie  możemy  przejąć  pełnej  odpowiedzialności  za  stosowanie  produktu,  natomiast  możemy
zagwarantować  wysoką  jakością  samej  farby  i  zgodność  wyrobu z  przedstawionymi  danymi.  Zastrzegamy sobie
prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. W celu uzyskania większej ilości szczegółowych informacji, skontaktuj się
z naszym biurem. Produkt  jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.  W przypadku pojawienia się
rozbieżności w różnych wersjach językowych kart technicznych, zastosowanie ma wersja angielska.
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