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ТЕХНІЧНА КАРТА 
ДВОКОМПОНЕНТНА САМОВИРІВНЮЮЧА СИСТЕМА 

TETRAPUR 136 
 

ОПИС: 

✓ ТЕТРАПУР 136 це двокомпонентна, самовирівнююча система PUR з пігментацією, для 

багатошарових конструкцій, еластичних покриттів спортивних об'єктів. Не містить 

розчинників. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ: 
✓ конструкція еластичних і кольорових покриттів спортивних об'єктів. Особливо 

рекомендується для багатошарових покриттів, наприклад: бігові доріжки, дитячі ігрові 

майданчики і спортивні майданчики, що відрізняються високими користувацькими 

параметрами. 

 

КОЛІР: 
✓ англійська червона, хромова зелень та інші за погодженням. 

 

ПАКУВАННЯ: 
✓ бочки 220 кг, контейнери 30 кг або інші за погодженням. 

 

ЗБЕРІГАННЯ: 
✓ Зберігати протягом 6 місяців в замкнутих оригінальних контейнерах в прохолодному і 

сухому місці. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ: 
✓ підготовка сировини: температура всіх застосовуваних компонентів повинна до їх 

використання складати 15-25°С. Перед застосуванням слід ретельно вимішати 

компонент А, катаючи контейнери. Суміш компонентів А і Б приготувати 

використовуючи оригінальні упаковки або ретельно зважена кількість компонентів А: 

Б в співвідношенні 100: 65. 

Компоненти А і Б перемішувати по всьому об'єму за допомогою тихохідної мішалки 

(300 об./Хв.). Час перемішування 2-3 хв. Отримавши однорідну консистенцію, 

помістити суміш в інший контейнер і повторно перемішати. 

✓ Отримана таким чином система придатна для безпосереднього застосування або для 

приготування суміші з гумовим гранулятом. Допустимий час переробки з моменту 
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змішування компонентів А і Б залежить від часу застосування. 

✓ підготовка основи: основа повинна бути стабільною, сухою і вільною від сторонніх 

елементів і забруднень, що зменшують адгезію (напр. масла, мастил, гуми, фарби). Для 

підвищення адгезії маси до основи рекомендується попередньо (3 - 20 год до нанесення 

маси) заґрунтувати основу за допомогою відповідних засобів, напр. ТЕТРАПУР 43). 

При дотриманні зазначених вище вимог допускається застосування системи 

ТЕТРАПУР 136 на асфальтових поверхнях без їх попередньої грунтовки. 

✓ застосування: компоненти А і Б темп. 15-25°С ретельно перемішати, перелити в чистий 

контейнер і повторно вимішати. 

Наносити рівномірно зубчастим ракелем бажану товщину маси. Потім через 10-20 хв. 

посипати поверхню шаром гумового грануляту або EPDM, покриваючи повністю всю 

площу. Незв'язаний масою надлишок грануляту видалити. Дану дію слід повторити 2-

3 рази до отримання відповідної товщини покриття. 

✓ Рекомендується застосовувати наступну послідовність шарів (товщина ок. 5 мм): 

ТЕТРАПУР 136 мікс                                                 3,0 кг/м2 

Гумовий гранулят або EPDM 1,5 - 4,0 мм              2,50 кг/м2 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

ЗАТВЕРДІННЯ: 
✓ ТЕТРАПУР 136 є продуктом з вбудованою системою активаторів з уповільненим 

вивільненням, тобто прискорення процесу структурування відбувається через 

приблизно 20-30 хв. при температурі 20°С. Затвердіння здійснюється в результаті 

Співвідношення при змішуванні 

(вагові частини) 

  100:65 

Щільність Компонент А 

Компонент Б 

Суміш А+ Б 

При 23°С ~1,45 г/см3 

~1,08 г/см3 

~1,25 г/см3 

В'язкість Компонент А 

Компонент Б 

Суміш А+ Б 

При 23°С 4500±500 

3500±500 

3500±500 

Час застосування 

 

При 10°С 

При 23°С 

При 30°С 

60 хв 

40 хв 

30 хв 

Час для видалення надлишку 

грануляту  
При 23°С 

 

> 20 год 

Температура основи, компонентів і 

навколишнього середовища 
 

 

 

Мін - 10°С 

Макс - 40°С 

Вологість повітря   Макс 90% 



 

 

м. Івано-Франківськ  

тел.: (066)864-23-53 

 (093)272-82-48 

zahid-master@ukr.net 

реакції компонентів А і Б. Причому більш висока температура і підвищена вологість 

прискорюють процес затвердіння, а більш низька - уповільнює. Прямий контакт 

системи з водою до її структурування, тобто через приблизно 6 годин з моменту 

змішування компонентів А і Б, може викликати утворення піни. При небезпеці 

контакту системи з атмосферними опадами слід припинити роботу і захистити 

матеріали і місце роботи. 

 

ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ:  

✓ будь-які забруднення слід чистити відразу після роботи, використовуючи сольвенти, 

що розчиняються (наприклад, бутилацетат, етилацетат, ксилен). Ніколи для очищення 

не використовуйте розчинники, що містять спирт або воду. 

 

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ:  
✓ 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). 

 

 

 

 


