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ΓΕΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Σν PU BINDER 1118 είλαη έλα 100% ζπκπαγέο, πνιπνπξεζαληθό πξνπνιπκεξηθό.. Δίλαη 
βάζεο MDI ρωξίο δηαιύηεο θαη αλακελόκελν ρξόλν απνθαηάζηαζεο 4-6 ώξεο ζε κεζαίεο 
αηκνζθαηξηθέο ζεξκνθξαζίεο. Σν PU BINDER 1118 επηδεηθλύεη άξηζηε πξνζθόιιεζε 
ζηηο πεξηζζόηεξεο θνθθνκεηξίεο θανπηζνύθ θαη πξνζδίδεη ηζρπξή εθηέιεζε θαη ζε δύλακε 
ηάλπζεο θαη ζε δηάξθεηα. Αλακηγλύεηαη κε ην RECYCLED RUBBER 858 ή ην EPDM IN 
GRANULES 856 γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ειαζηηθνύ δαπέδνπ αζθαιείαο SAFEPOL 
MULTICOLOR 859, ηδαληθό γηα παηδηθέο ραξέο, ζηίβν, ζρνιεία θηι. 
 

 
ΣΕΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
Χεκηθή ζύζηαζε: 
 
Δκθάληζε: 
 
Απνρξώζεηο: 
 
Ιμώδεο: 
 
Δηδηθό βάξνο: 
 
NCO πεξηεθηηθόηεηα: 
 
Με πηεηηθά: 

 
Πξνπνιπκεξηθή πνιπνπξεζάλε ελόο ζπζηαηηθνύ  
 
Ιμώδεο πγξό 
 
Ώρξα πξνο ειαθξώο ζνιό θίηξηλν  
 

Αλάκεζα ζε 3000 θαη 5000 mpas ζε 25C  
 
1,10 ζε 20ºC  
 
αλάκεζα ζε 8% θαη 9.5% 
 
100% 
 

 
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 
Εθαρκόδεηαη ζε ζηεγλές επηθάλεηες, ειύζερες από σιηθά ποσ κπορέη λα εκποδίζοσλ 
ηελ πρόζθσζε π.τ. ζθόλε, κόρηα θηι (ζε περίπηωζε άζθαιηοσ ή ζθσροδέκαηος). Η 
επηηπρία ζηελ εθαξκνγή εμαξηάηαη από ηελ ζωζηή πξνεηνηκαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ηελ 
ρξήζε ηνπ πιηθνύ.  

 Καιός, ζηεγλός θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο από ζθόλε θαη ππνιείκκαηα.  

 Αζηάξωκα ηεο επηθάλεηαο κε ην εηδηθό POLYURETHANE PRIMER 870 ζε δύν ζηξώζεηο. 
Καηαλάιωζε: 250-400 gr/m

2
, αλαιόγωο ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο. 

πληζηάηαη ε δεύηεξε ζηξώζε λα εθαξκόδεηαη ηκεκαηηθά θάζε θνξά, αθξηβώο πξηλ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ PU BINDER 1118 θαη RECYCLED RUBBER 858 κίγκαηνο SAFEPOL, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζωζηή ζπγθόιιεζε.  

 Καιή αλάκημε ηνπ PU BINDER 1118 θαη ηνπ RECYCLED RUBBER 858. Η αλάκημε ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ρξήζε αλαδεπηήξα ζε ρακειέο ζηξνθέο (300-600 rpm) γηα 1-2 
ιεπηά. Η αλάκημε ηνπ κίγκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ιεπηνκεξώο θνληά ζηα πιαϊλά θαη ηνλ 
ππζκέλα ηνπ δνρείνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νκνγελνπνίεζε.   

 Καηόπηλ, ην κίγκα εθρέεηαη ζηελ επηθάλεηα θαη απιώλεηαη ζην επηζπκεηό πάρνο κε ηελ 
ρξήζε ραξαγκέλεο ζπάηνπιαο. Καηαλάιωζε: 5,5kg/m

2
/cm. 

 Μηθξέο αλωκαιίεο ζηελ επηθάλεηα κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ κε ξνιάξηζκα ηεο επηθάλεηαο 
κε ηελ ρξήζε κεηαιιηθνύ θπιίλδξνπ.  

 Σελ επόκελε κέξα, κεηά ηελ ζθιήξπλζε ηνπ κίγκαηνο, αθνινπζεί ην αζηάξωκα ηεο 
επηθάλεηαο κε ην εηδηθό POLYURETHANE PRIMER 870 ζε κία κόλν ζηξώζε. 
Καηαλάιωζε: 200 gr/m

2
. Σν POLYURETHANE PRIMER 870 εθαξκόδεηαη ηκεκαηηθά ζην 

ππόζηξωκα αθξηβώο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ PU BINDER 1118 θαη EPDM IN GRANULES 
856 κίγκαηνο SAFEPOL MULTICOLOR 859 γηα ηελ θαηάιιειε ζπγθόιιεζε. 



 

 

 
  Καιή αλάκημε ηνπ PU BINDER 1118 θαη  EPDM IN GRANULES 856 θαη εθαξκνγή ηνπ 

κίγκαηνο κε ηε ρξήζε ραξαγκέλεο ζπάηνπιαο. Καηαλάιωζε:8kg/m
2
/cm. 

 ην ηέινο ηπρόλ κηθξέο αλωκαιίεο ζηελ επηθάλεηα κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ κε ξνιάξηζκα 
ηεο επηθάλεηαο κε ηελ ρξήζε κεηαιιηθνύ θπιίλδξνπ.  
 

 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗ 

     

 7Kg PU BINDER 1118 αλά 40Kgr RECYCLED RUBBER 858.  

 7Kg PU BINDER 1118 αλά 25Kgr EPDM IN GRANULES 856. 
 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Χαξαγκέλε ζπάηνπια. Σα εξγαιεία ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε PU SOLVENT 133 
απεπζείαο κεηά ηελ ρξήζε. 
 

 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

 
Γηαηίζεηαη ζε δνρεία ηωλ 15kg θαη βαξέιηα ηωλ 220kg. 
 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

 
Έμη κήλεο ζε θιεηζηά δνρεία ζε μεξνύο ρώξνπο κε θαηώηαηε ζεξκνθξαζία 5

o
C. 

 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

 Ο ρξόλνο εξγαζηκόηεηαο ηνπ PU BINDER 1118 κεηώλεηαη όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο απμάλεηαη. 

 Μαθξόρξνλε απνζήθεπζε δνρείωλ πνπ έρνπλ κεξηθώο ρξεζηκνπνηεζεί θαη πεξηέρνπλ PU 
BINDER 1118 πξέπεη λα απνθεύγεηαη θαζώο ε επαθή κε ηελ αηκνζθαηξηθή πγξαζία ζα 
έρεη ωο απνηέιεζκα ην μεθινύδηζκα θαη ηελ ζνινύξα ηνπ πιηθνύ.   
 

 
ΟΔΗΓΙΕ 
ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

Η εξγαζία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαιά αεξηδόκελνπο ρώξνπο κε πξνζηαηεπηηθά γάληηα. 
Όηαλ ην πιηθό έξρεηαη ζε επαθή κε ην δέξκα πξέπεη λα πιέλεηαη θαιά κε ζαπνύλη θαη λεξό. 
Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες ζσκβοσιεσηείηε ηο δειηίο δεδοκέλωλ αζθαιείας. 
 

 
Σα ηερληθά δεδνµέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζµα ηεο γλώζεο θαη ηεο εµπεηξίαο από ην ηµήµα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 
ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξµνγή ηνπ πξνϊόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ ρξήζε ηωλ πιηθώλ γίλνληαη ρωξίο εγγύεζε, αθνύ νη 
εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξµνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο µαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαηωζεί πωο ην πιηθό είλαη θαηάιιειν 
γηα ηελ πξνβιεπόµελε εθαξµνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύµελε έθδνζε γηα ην ίδην πξνϊόλ.  

 
 

 


