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ТЕХНІЧНА КАРТА 
ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗВ'ЯЗУЮЧЕ TETRAPUR 134 

 

✓ ТЕТРАПУР 134 – це однокомпонентний, кольоровий, структурований розпилювальний 

зв’язуючий матеріал, що містить розчинник, твердне у вологому навколишньому 

середовищі. 

✓ Використовується як зв’язуючий компонент для виготовлення верхнього 

напилюваного шару в спрей-системах поліуретанових покриттів.  

✓ Застосовується також в якості первинного матеріалу для виготовлення еластичних 

гумових матів в спортивних покриттях. 

✓ Оптимальна температура застосування: від 7°C до 30°C. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ: 

✓ покриття для відкритих ігрових майданчиків (футбол, міні-футбол, баскетбол, 

волейбол, теніс, стрітбол, бадмінтон); 

✓ покриття для бігових доріжок. 

 

ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТЯ: 

✓ висока механічна стійкість; 

✓ однокомпонентний; 

✓ низька в'язкість; 

✓ висока еластичність; 

✓ швидке затвердіння; 

✓ широкий спектр адгезії. 

 

КОЛІР: 

✓ прозорий, червоний, зелений.  

 

УПАКОВКА: 

✓ бочки 220 кг. 

 

ЗБЕРІГАННЯ: 

✓ Зберігати в щільно закритій оригінальній тарі при температурі від 10°C до 25°C. 

Ємності слід зберігати в сухих умовах і захищати від попадання прямих сонячних 

променів.  
✓ У цих умовах термін придатності продукту становить 6 місяців. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ: 

 

ЗАСТОСУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ: 
✓ Змішування: ТЕТРАПУР 134 поставляється в формі готової для обробки. Перед 

використанням вміст упаковки ТЕТРАПУР 134 необхідно ретельно перемішати в 

змішувачі. Рекомендоване співвідношення зв'язуючого і гумового грануляту 

становить: 60 кг зв'язуючого на 40 кг грануляту EPDM 0,5-1,5 мм). 

✓ Обробка: Час змішування в змішувачі після додавання правильно зваженої порції 

поліуретанового зв'язуючого в гумовий гранулят становить 3-5 хвилин і залежить від 

обсягу компонентів, що змішуються. Час нанесення суміші гумового грануляту з 

в'язким матеріалом становить 45 хвилин в залежності від температури та вологості 

навколишнього середовища. Відповідна в'язкість системи, особливо при високій 

температурі, може бути отримана після додавання пилу EPDM. 

✓ Температурний режим: Температура повітря і основи під час обробки і до моменту 

повного затвердіння повинна становити не менше + 7°С. Відносна вологість повітря, 

необхідна для затвердіння, повинна бути не менше 40%. Процес затвердіння значно 

подовжується при низькій температурі і низькій вологості. 

✓ Час обробки: починається з моменту відкриття контейнера і при температурі + 20°С і 

відносної вологості повітря 40-60% становить близько 45 хвилин. Більш висока 

температура скорочує зазначений час. 

 

ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ:  

✓ будь-які забруднення слід чистити відповідними розчинниками (напр. Бутилацетатом, 

ксилолом). Інструменти багаторазового використання слід очистити відразу після 

роботи. Не можна застосовувати воду або алкоголь в якості засобів для чищення. 

 

 

Щільність (при + 23°С) ~ 1,08 г/см3 

В'язкість (при + 23°С) Brookfield 2000 ± 500 мПас 

Темп. займання > 150⁰C 

Вміст NCO, % 5,5 ± 0,5 

Вміст мон. TDI Макс. 0,5% 

Допустима температура повітря та основи Мін. +7⁰С Макс. +30⁰С 

Допустима відносна вологість повітря ≥ 40% 

Час обробки з гумовим гранулятом (при t = +20⁰С та 

вологості повітря 40-60%) 
45 хв 

Час повної полімеризації: 
Від 4 до 48 год  в залежності від 

температури і вологості повітря 
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ЗАХОДИ ЗАХИСТУ:  
✓ ТЕТРАПУР 134 не є небезпечним в полімеризованому стані. Необхідно застосовувати 

захисний одяг, захисні окуляри і рукавички. Ретельно ознайомитися з інструкцією по 

дотриманню запобіжних заходів. Уникати контакту продукту зі шкірою та очима, 

уникати вдихання випарів. При попаданні на шкіру негайно вимити шкіру водою з 

милом. При попаданні в очі промити водою і звернутися за медичною допомогою. 
Уникати контакту з відкритим вогнем. Суворо дотримуватися положень професійних 

асоціацій, що стосуються поводження з реактивними смолами і вказівки хімічної 

промисловості, що стосуються реактивних смол (MOO4 / MO23). 

 

 

 

 


