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ТЕХНІЧНА КАРТА 
ОДНОКОМПОНЕНТНА ПОЛІУРЕТАНОВА ГРУНТІВКА TETRAPUR 25 

 

ОПИС: 

✓ ТЕТРАПУР 25 - це однокомпонентний ґрунтувальний засіб з поліуретановою 

сполучною речовиною низької в’язкості; 

✓ затвердіння у вологому навколишнього середовищі; 

✓ температура застосування від 7°С до 30°С. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ: 
✓ застосовується в якості однокомпонентного ґрунтувального засобу з поліуретановою 

сполучною речовиною на бетонних поверхнях з високими вимогами до міцності 

(стирання, когезія, хімікати) 

 

ВЛАСТИВОСТІ: 
✓ підсилює і покращує зчеплення з шаром покриття; 

✓ утворює з крихт жорстку і з’єднану поверхню на піщаних ґрунтах; 

✓ покращує міцність зчеплення (когезію) та стійкість до хімічних і механічних факторів. 

 

ЗБЕРІГАННЯ: 
✓ зберігати в ретельно закритих оригінальних упаковках при температурі від 10°С до 

25°С. Контейнери повинні зберігатись в сухих умовах та захищені від попадання 

прямих сонячних променів; 

✓ в таких умовах зберігання термін придатності продукту становить 6 місяців.  

 

ЗАСТОСУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ: 
✓ підготовка продукту до роботи: Tetrapur 25 – готовий до використання продукт. 

Наноситься на попередньо оброблену (суху) поверхню валиком, пензлем або спреєм. 

Уникайте утворення калюж. Багаторазове нанесення повинно проводитися в 

інтервалом в 4-24 години. 

 

ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ:  

✓ інструменти, що повторно використовуються, слід чистити негайно після роботи, 

використовуючи сольвенти, що розчиняються (наприклад, бутилацетат, етилацетат, 

ксилол). Ніколи для очищення інструменту не використовуйте розчинники, що 

вміщують спирт або воду. 
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ЗАХОДИ ЗАХИСТУ:  
✓ Tetrapur 25 – безпечний в твердому 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). 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 Щільність При 20°С ~0,90 г/см3 

Густина При 23°С 20±5 мПа 

Колір  світлий бурштиновий 

Температура запалювання  45°С 

Час полімеризації При 20°С 

Вологість повітря 50% 

8 год 

Температура субстрату і 

навколишнього середовища  
 

Мін 7°С 

Макс.30°С 

Розмір упаковки  180 кг 

Вид упаковки  Металева бочка 


