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WYDANIE II

Farba poliuretanowa dwuskładnikowa na beton i metal

BEMPUR
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Zastosowanie;
BEMPUR jest nowoczesnym dwuskładnikowym preparatem tworzącym jednolitą, gładką i trwałą powłokę. Można go stosować na
podłożu betonowym, jastrychowym, asfaltowym i materiałach drewnopodobnych. Przed nakładaniem podłoże należy zagruntować
polimerowym BEM GRUNT -em. BEMPUR pozwala uzyskać powłokę o dużej udarności, bardzo wysokiej wytrzymałości na
ściskania, odporności na ścieranie oraz na większość rozpuszczalników chemicznych, kwasów, zasad, olejów, utleniaczy i
detergentów. Dzięki dobrym parametrom odpornościowym nadaje się jako optymalny system nawierzchni przemysłowych,
magazynowych, targowych oraz w budownictwie indywidualnym jako alternatywa płytek ceramicznych. Szczególnie nadaję się na
nawierzchnie o średnim natężeniu ruch, w takich miejscach jak; garaże, laboratoria, hale produkcyjne, warsztaty usługowe i
rzemieślnicze, biura i urzędy. BEMPUR produkowany jest w sześciu kolorach podstawowych
/ istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia barwy /.

Sposób użycia;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przygotować i zagruntować podłoża zgodnie etykietą BEMGRUNT poliuretanowy.
Sprawdzić warunki klimatyczne / podłoża, otoczenia, surowców /
Dokładnie i w odpowiedniej proporcji wymieszać składnik A i B
Nałożyć / rozlewając i rozprowadzając / jednorodny preparat BEMPUR przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego
na cienką warstwę około 0,2-0,5 mm. Wymieszaną masę zużyć w ciągu maksymalnie 30 minut.
Po 10 minutach od rozrabiania materiału odpowietrzyć dokładnie przy pomocy kolczastego wałka.
Twardnienie zależy od temperatury i wynosi około 24 godzin w 20ºC / temperatura podłoża, materiału i otoczenia;
10-25ºC. Maksymalna wilgotność powietrza 85%.

7.

Zużycie;
Średnia wydajność z 1 kg zależy od chropowatości podłoża i wynosi około 2-5m² .
BEZPIECZEŃSTWO;
H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i par
H315 - Działa drażniąco na skórę
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 – Działa drażniąco na oczy
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H334 – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
P102 – chronić przed dziećmi
P233 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P234 – przechowywać tylko w oryginalnym
P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia/ gorących powierzchni – Palenie zabronione
P260 – nie wdychać pyłu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy
P270 – nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu, podczas używania produktu
P280 – stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy
P301+P310 – w przypadku połknięcia, natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem

Termin ważności:
6 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym i ciepłym miejscu w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu producenta.

Producent;

,, BEM ,,
95-100 Zgierz, ul. Barwnikowa 10
tel/fax; (42) 714 01 00/01
e-mail; biuro@bem.pl www.bem.pl

