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ТЕХНІЧНА КАРТА 
     БЕЗШОВНЕ ПОЛІУРЕТАНОВЕ ПОКРИТТЯ «ЕКВЕСТРІМАТ» 

✓  Поліуретанове покриття «ЕКВЕСТРІМАТ» 

виготовляється на об’єкті наливним методом, шляхом 

змішування гумової SBR крихти, поліуретанового 

зв’язуючого та фарбувального пігменту  у спеціальному 

змішувачі з подальшим укладанням готової суміші. 

✓  Покриття представляє собою двошаровий гумовий 

килим, товщиною від 12 мм. Нижній шар, товщиною від 

10 мм – амортизуюча підложка з чорної гумової крихти 

SBR і поліуретанового зв'язуючого. Верхній 

високоміцний шар, товщиною від 2 мм – шар 

поліуретанового звязуючого, пофарбованого в 

однотонний необхідний колір. 

✓ Після укладання покриття, і по завершенню 

остаточної полімеризаії всіх компонентів - через 24 

години готово до експлуатації. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ: 
✓ гаражі, паркінги, СТО, автомийки; 

✓ промислові, виробничі та складські приміщення; 

✓ завантажувально-розвантажувальні майданчики; 

✓ місця утримання тварин; 

✓ важкоатлетичні та тренажерні зали;  

✓ подіуми (помости) для штанги, встановлення спортивної стійки для занять важкою 

атлетикою, силової лави або вагового стека до силових тренажерів; 

✓ для будь-яких поверхонь, де необхідно забезпечити додаткову міцність, гідро-, шумо- 

та теплоізоляцію. 

 

ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТЯ: 
✓ володіє підвищеною міцністю та зносостійкістю, витримує великі навантаження (100 

кг/см2); 

✓ висока пружність та еластичність; 

✓ не скользить; 

✓ стійке до дії хімічними препаратами (машинне масло, бензин, миючі засоби) і не 

пошкоджується при короткочасному впливі розчинників, розбавлених кислот і лугів; 

✓ стійкість до ультрафіолету, спеки та холоду; 

✓ володіє гідроізоляційними, шумо- та ударопоглинаючими властивостями; 
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✓ довговічність; 

✓ не вбирає запахи, легке в обслуговуванні; 

✓ не пилить, не тріскається; 

✓ не вимагає ідеально рівної основи. 

 

КОМПОНЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ УКЛАДАННЯ: 
✓ TETRAPUR 25 – праймер;  

✓ TETRAPUR 144 або 154 – однокомпонентне PU-зв’язуюче на основі MDI/mixTDI; 

✓ гумові гранули SBR 1-4 мм; 

✓ залізоокисний пігмент. 

 

ОСНОВА: 
✓ бетон; 

✓ асфальт; 

✓ металоконструкції після попередньої обробки; 

✓ дерево та інші тверді основи. 

 

ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТЯ: 
 

Щільність, кг/м3 800-900 

Міцність при розриві, МПа 1,8 

Відносне подовження при розриві,% 0,6 

Відновлення при деформації,%, не менше 82 

Стираність,  г\см2, не більше 0,4 

Гнучкість при температурі 268 К (- 5°С) на брусі з 

радіусом заокруглення (10,0 ± 0,2) мм 
немає тріщин 

Водопоглинання,% 2 

Теплостійкість при температурі (353 ± 2)К [(80 ± 2)°С] 

не менше 4 годин 
відсутність здуття, плавлення 

Водопроникність 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) водонепроникне 

Морозостійкість, цикли 100 

- втрата маси,%  5 

Міцність зчеплення з основою – бетон, МПа 0,1 

Твердість по Шору, А 70 

Стійкість покриття до впливу нафтопродуктів: 

- мінерального масла 

- бензина 

 

24 

24 

Кольоростійкість 4 

Колір бордовий, зелений, цегельний 
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОЛІУРЕТАНОВОГО ПОКРИТТЯ: 
✓ покриття є зносостійкими та стійкими до високих та низьких температур, атмосферних 

впливів і не вимагають спеціального догляду; 

✓ механічне сміття забирається з покриттів за допомогою мітел, віників, пилососів або 

вручну; 

✓ пил, природний бруд прибираються напором води, наприклад зі шланга; 

✓ на покриттях забороняється розведення багать та проведення газо-

електрозварювальних робіт; 

✓ заборонено використання нафтопродуктів, розчинників, кислот та інших агресивних 

речовин для догляду за покриттям.  

 

 

 

 

 

 


