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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 

APRAŠYMAS: 

100% grynos poliurėjos TECNOCOAT P-2049 

sistema buvo sukurta, kaip vieno sluoksnio danga 

tinkama hidroizoliacijai, apsaugai ir sandarinimui 

bendrąja prasme.  

 

TECNOPOL SISTEMAS S.L. išvystė organinę, 

didelio tankio poliurėja, jos savybes, panaudojimą 

ir charakteristikas, kurios apibūdinamos žemiau.  

 

Gryna poliurėjos TECNOCOAT P-2049 danga yra 

pagaminta iš dviejų skystų komponentų, izocianatų 

ir aminų, kurie yra sumaišomi tarpusavyje su 

purškimo įranga.  

 

PANAUDOJIMO SRITYS: 

Hidroizoliuoti ir apsaugoti: 

 

 Šlaitinius stogus, terasas, balkonus ir stogo 

užlaidas. 

 Talpyklas ir drėkinimo kanalus (R.D. 140-

2003 sertifikatas, pagal Europos Direktyva 

98/83/CE). 

 Tiltų dangą (po asfaltu) ir civilinės 

inžinerijos elementus 

 Pramoninių grindų paviršius su 

hidroizoliacijos ir dėvėjimosi reikalavimais 

(UNE-EN 1504.02 standartas) 

 Grindų paviršius ir stogus automobilių 

stovėjimo aikštelėse su transporto judėjimu, 

neslidžiais paviršiais (remiantis UNE ENV 

12633:2003) 

 Plaukimo baseinus, akvariumus ir vandens 

telkinius 

 Atramines sienas ir pamatus 

 Stogus ir stogo augmeniją (Kategorija P4 

pagal EOTA, gerai apsaugotas stogas) 

 Energijos, atliekų perdirbimo, valymo ir 

sandėliavimo įrangą (UNE-EN 1504.2 

standartas) ir chemijos įrangą 

 Automobilių ir laivų dangas. 

 Fibrocementinius stogus 

 
Skystos hidroizoliacinės sistemos, kurių pagrindą sudaro gryna 

poliurėja 
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ETA pagrindimas Nr. 11/0357 

Minimalus storis 1,4 mm 

Ilgaamžiškumas 25 metai – W3 

Tempiamasis stipris 23 MPa 

Stogo nuolydis S1 ~ S4 

Paviršiaus temperatūros 

ribos 
-20 ~ + 90 ºC 

Degumo klasė Broof (t1) 

Ugnies atsparumo klasė Euroclass F 

Vėjo apkrovos >50Kpa 

Laidumas vandens garams μ = 2279 

Reakcija į pavojingas 

medžiagas 

VOC‘s nulis 
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Vandens garų pralaidumo 

savybės 
CLASS I: SD<5 m 

Anglies dioksido 

pralaidumas CO2 

SD<50 m 

Pralaidumas vandeniui N<0,1 kg/m2*h0,5 
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 

BENDROS SAVYBĖS: 

 TECNOCOAT P-2049 yra labai 

tvirtas ir ilgaamžis produktas. Jį panaudojus 

gaunamas didelis stabilumas ir patvarumas. 

 Jis turi W3 sertifikatą (ETA 11/0357) 

ir sėkminga 25 metų gyvavimo laikotarpį, prie 

minimalus 1,4 mm storio 

 Dėka savo universalumo ir džiūvimo 

laiko tarp 3 - 5 sekundžių, TECNOCOAT P-2049 

prisitaiko prie bet kurio paviršiaus. Todėl jis yra 

idealus produktas nelygiems ir įvairios formos 

(lenktiems ar apvaliems) paviršiams 

 Naudojant TECNOCOAT P-2049 

sutaupoma bet kokių sujungimų sandarinimui, nes 

baigiamasis sluoksnis yra lygus ir sudaro vientisą 

sluoksnį, suteikdamas paviršiui optimalias 

eksploatacines ir valymo savybes 

 TECNOCOAT P-2049 grynos 

poliurėjos danga turi būti dengiama esant sausoms 

sąlygoms. Paviršiai turi būti apsaugoti nuo 

galimos oro drėgmės, drėgmės kylančios iš 

dengiamo paviršiaus arba pagrindo (gruntinio 

vandens lygio spaudimas) 

 Įrengimo metu esant drėgmei 

pagrinde, remdamiesi gruntų techninėmis 

charakteristikomis rinkitės tą, kuris turi maksimalų 

atsparumą drėgmei, arba naudokite TECNOCOAT 

P-2049 Techninį Įrengimo Vadovą. 

 TECNOCOAT P-2049 sistema turi 

būti apsaugota nuo tiesioginiu saulės spindulių 

(UV), tam, kad ji neprarastų savo savybių, turint 

omenyje, kad tai yra organinė danga. Todėl, pagal 

mūsų patvirtintą EOTA sistemą, reikia naudoti 

apsauginius alifatinius dažus, TECNOTOP 2C,  

ten kur nėra kitų fizinių apsaugos priemonių.  

 TECNOCOAT P-2049 yra atsparus 

temperatūros pasikeitimams intervale nuo -40º iki 

+180º, todėl išlaiko savo elastingumo savybes 

nesutrūkinėdamas ar suminkštėdamas. 

 

 Greita TECNOCOAT P-2049 

reakcija 

įrengimo metu užtikrina didelį stabilumą per 

kelias sekundes, tad paviršius gali būti 

eksploatuojamas ir apsaugotas nuo vandens 

pratekėjimo po mažiau nei 3 valandų. Optimalią 

būseną poliurėja pasiekia po maždaug 24 valandų. 

 Kontaktuodama su kuru, trąšomis, 

gyvūnų ekskrementais arba šlapimu 

TECNOCOAT P-2049 nesuminkštėja (Dėl 

cheminio atsparumo konsultuokitės su mūsų 

techniniu skyriumi) 

 TECNOCOAT P-2049 sistemos 

savybės leidžia jai sukibti su bet kokiu paviršiumi 

(cementu, betonu, poliuretanu, medžiu, metalu ir 

t.t.). Be to, dėl dangos atsparumo, ant jos galima 

vaikščioti ir yra galimybė įrengti neslidų paviršių. 

 

SPALVOS: 

STANDARTAS SPALVA 

P-2049.T1 TAMSIAI PILKA 

P-2049.T2 JUODA 

P-2049.T3 PILKA 

P-2049.T4 RAUDONA 

 

IŠEIGA: 

Įprastai medžiagos išeiga yra 2 kg/m
2
. 

Priklausomai nuo projekto ir dengiamo 

paviršiaus, patarimas būtų atlikti bandymą. 

 

TIEKIMAS: 

Metalinėse 225 kg bačkose. 

 

SANDĖLIAVIMAS: 

Tinkamas naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo 

datos. Laikyti sausoje vietoje, temperatūroje nuo 

5º C iki 25º C. Atidarius talpą gaminį reikia 

sunaudoti nedelsiant. 
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 

 

Visada informacijos dėl džiūvimo laiko ir įrengimo sąlygų visiems produktams ieškokite kiekvieno 

produkto Specifikacijų Žiniaraščiuose arba TECNOCOAT P-2049 sistemos  techniniame įrengimo 

vadove. 

 

GAMINIO NAUDOJIMAS: 

Apskritai, šie aspektai turi būti atlikti prieš 

pradedant purškimą: 

 Suremontuokite paviršių (užpildykite įdubimus, 

pašalinkite nelygumus bei seną hidroizoliaciją ir 

taip toliau) 

 Išvalykite paviršių ar pagrindą pašalindami visas 

dulkes, purvą, riebalus ar išsikristalinimą. 

TECNOCOAT P-2049 grynos poliurėjos sistema 

gali būti purškiama ant daugelio skirtingų paviršių. 

Pats purškimo procesas priklausys nuo medžiagos 

ir jos būsenos. 

 

Žemiau mes pateikiame kelis įrengimo dažniausiai 

pasitaikantiems paviršiams; dėl neapibūdintų 

paviršių kreipkitės į mūsų techninį skyrių. 

Betoninis paviršius: 

Bet kokie įdubimai ar tuštumos turi būti 

suremontuotos naudojant mūsų epoksidinę dervą 

PRIMER EP-1020 sumaišyta su kvarciniu smėliu, 

santykiu 1:1.3. 

 

Betonas turi būti visiškai sausas (betono džiūvimas 

užtrunka 28 dienas) arba, bet kuriuo atveju,  

maksimalus leistinas drėgmės lygis pagrindui turi 

būti užtikrintas, priklausomai nuo naudojamo 

grunto.  

 

Bet koks cementinis pienas arba lakios medžiagos, 

kurios neleis poliurėjai sukibti su betonu, turi būti 

pašalinti. Taip pat betoną reikia nuvalyti 

smėliasrove, nufrezuoti arba nušlifuoti, tam kad 

išgauti porėtą paviršių. 

 

Toliau, nuvalykite ir pašalinkite visus teršalus nuo 

detalių, tokius kaip dulkės ar daleles likusias nuo 

seniau atliktų darbų. 

 

Tepkite gruntą vadovaudamiesi sąlygomis ir 

parametrais nurodytais šių produktų techninėse 

charakteristikose. Įprastai naudojamas 

dvikomponentis poliuretaninis gruntas PRIMER 

PU 105.  

 

 

Metalinis paviršius: 

Metalinis paviršius turi būti nusmėliuotas, tam kad 

pagerinti paviršiaus mechaninio sukibimo savybes 

 

Patikrinkite sandūras ir užleidimus, kur reikia 

užtaisykite juos su DESMOSEAL MASILLA PU 

mastika arba TECNOBAND 100, juos 

kombinuojant.  

 

Greitam ir efektyviam paviršiaus valymui naudokite 

ketoninį tirpiklį DILUYENTE TEC-4U. 

 

Pirminį gruntavimą atlikite su vandens pagrindo 

epoksidiniu gruntu PRIMER EPw-1070 tam, kad 

pagerinti paviršiaus lygumą ir sukibimą. Išsamesnės 

informacijos ieškokite produkto techninėse 

specifikacijose. 

 

Keraminis paviršius: 

Keraminiai paviršiai negali būti su neužpildytomis 

siūlėmis ar turėti nesukibusių elementų ar dalelių. 

Jos turi būti užpildytos su DESMOSEAL 

MASSILA PU mastika, jeigu reikia ant siūlių 

papildomai užtepant TECNOBAND 100. 

 

Greitam ir efektyviam paviršiaus valymui naudokite 

aukšto slėgio plovimo įrangą. Vėliau leiskite 

paviršiui pilnai išdžiūti. Taip pat patikrinkite, kad 

visos dulkės ir kiti fiziniai teršalai butų pašalinti. 

 

Toliau užtepkite reikiamą gruntą; šiuo atveju, ant 

neporėtų paviršių, naudokite vandens pagrindo 

epoksidinį gruntą PRIMER EPw-1070. 

 

Lakštinis paviršius: 

Esami lakštiniai paviršiai (asfaltas, butilas, PVC ....) 

neturi būti iškiloti arba prastos būklės. Prasto būklės 

lakštai būti pašalinti. 

 

Paviršiai nuvalomi vandeniu, vėliau užtikrinant 

visišką išdžiūvimą. 
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 

SAUGUMO PRIEMONĖS: 

Šios saugumo priemonės yra vienodai svarbios 

tiek naudojant purškimo techniką, tiek prieš ir po 

darbų atlikimo.  

 

Kvėpavimo takų apsauga: kai valote ar purškiate, 

naudokite apsauginę puskaukę.  

 

Odos apsauga: Naudokite gumines pirštines, 

nusiimkite iškart kai jos užsiteršia. Dėvėkite 

švarius darbo rūbus. Gerai nusiplaukite muilu tiek 

po darbo, tiek prieš valgant, geriant ar rūkant. 

 

Akys / Veidas: Dėvėkite apsauginius akinius, kad 

apsisaugotumėte nuo apsitaškymo ir dalelių 

esančiu ore.  

 

Atliekos: Atliekų turi nelikti arba jų kiekis turi būti 

minimalus. Sunaikinkite jas vadovaudamiesi 

vietiniais ir šalies įstatymais. 

 

Bet kuriuo atveju, produktų saugumo duomenų 

lapas, yra viešai prieinami.  

 

PAPILDOMI PRODUKTAI: 

TECNOCOAT P-2049 sistema gali būti papildyta 

sekančiais produktais, kai reikia papildomos 

apsaugos ar norint pagerinti fizikines ir 

mechanines savybes, priklausomai nuo 

pageidaujamo galutinio paviršiaus arba esamo 

pagrindo tipo.  

 

PRIMER EP-1020: Sumaišytas su kvarciniu 

smėliu, santykiu 1:1,5. Naudojamas betono 

paviršiaus įdubimų užpildymui. Greitai 

suformuoja tvirtą ir greitai džiūstantį lygų 

pagrindą. 

 

PRIMER PU-1050; PRIMER EPw-1070; 

PRIMER PUc-1050: Šie gruntai tepami ant 

paviršiaus prieš purškimą tam, kad pagerintų 

pagrindo sukibimą ir išlygintų jį. Taip pat jie 

sureguliuoja paviršiaus drėgmę (leistinus drėgmės 

lygius žiūrėkite jų techninėse charakteristikose). 

TECNOTOP 2C-: Dvikomponenčiai spalvoti 

alifatiniai poliuretano dažai, naudojami apsaugoti 

stogus, grindis ar kitą pagrindą nuo UV spindulių, 

kai nėra jokios kitos apsaugos.  

 

TECNOTOP 2CP-: Dvikomponenčiai spalvoti 

alifatiniai poliuretano dažai, naudojami apsaugoti 

stogus, grindis ar kitą pagrindą nuo UV spindulių ir 

chloruoto vandens, kai hidroizoliuojami baseinai, 

telkiniai ir akvariumai.  

 

TECNOPLASTIC C arba F: Šie plastikiniai 

milteliai, sumaišyti su TECNOTOP 2C, suformuoja 

neslystantį paviršių. Netgi atitinka UNE ENV 

12633:2003 (grindų slidumas) standartą. 

Priklausomai nuo dozavimo (konsultuotis su 

techniniu skyriumi), pasiekia 3 klasę (>45 

atsparumas slydimui). 

 

TECNOBAND 100: savaime limpanti 

deformuojama juosta pagaminta iš neaustinės 

geotekstilės (viršutinis sluoksnis) ir viskoelastinio 

savaime limpančio padengimo (apatinis sluoksnis), 

kurie kartu leidžia juostai prisitaikyti prie pagrindo 

formos. Ši juosta yra ideali, kai susiduriama su 

struktūriniais sujungimais ir perdengiant metalinius 

paviršius.  

 

DESMOSEAL MASILLA PU: Poliuretaninė 

mastika sandūrų užpildymui (kai reikia naudokite 

kartu su TECNOBAND 100). 

 

REIKALAVIMAI PURŠKIMO APARATUI:  

 Šildytuvo temperatūra: 75ºC 

 Žarnos temperatūra: 70ºC - 75ºC 

 Spaudimas: 2700 – 2900 psi (180 – 200 bar) 
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 

SAVYBĖS (PAGAL ETA 11/0357): 

SAVYBĖS 
MATAVIMO 

VIENETAI 
REZULTATAS METODAS 

Tankis kg/m
3 

1,100 BS 4370 PART 1 METH 2 

Pailgėjimas iki nutrūkimo % >300 ISO 527 

Tempiamasis stipris 23 MPa pradinis – 17 MPa 25 metus UNE-EN ISO 527-3 

Kietumas (Pagal šorą A)  >90 DIN 53.505 

Kietumas (Pagal šorą D)  >50 DIN 53.505 

Ilgaamžiškumas W3 25 metai ir 1,4 mm storis 

Klimato zonos S ( atšiaurus klimatas) 

Paviršiaus temperatūra -20ºC – 90 ºC 

Laidumas vandens garams μ 2,279 UNE EN 1931 

Laidumas vandens garams g/(m²/d) 14 UNE EN ISO 7789 

Panaudojimo sritis P4 (žali stogai, intensyvi eksploatacija) 

Stogo nuolydis S1 – S4 ( ≥0°), be nuolydžio 

Atsparumas ugniai Broof(t1) klasė UNE-EN 13501-5:2007 

A1:2010 

Degumo klasė Euroclass F 

Atsparumas judėjimui Remiantis bent 1.000 kartų EOTA TR-008 

Sustingimo laikas ± 3 – 5 sekundės 

Pilno išdžiūvimo laikas ± 12 valandų 

Nulis Lakiųjų Organinių Junginių 

(VOC) 
100% 

Atsparumas šaknų prasiskverbimui Taip UNE-EN 13948:2008 

Cheminis atsparumas 
Atsparus daugumai medžiagų ir chemikalų (konsultuotis su techniniu 

skyriumi) 

Temperatūrinis atsparumas Išlaiko savo savybės temperatūros ribose: -40°C - +180°C 
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 

TECHNINIAI DUOMENYS (PAGAL ETA 11/0357): 

SAVYBĖS KOMPONENTAS A KOMPONENTAS B 

Tankis ( g/cm
3
)  1,11 1,09 

Sausos masės likutis po deginimo 105°C temperatūroje ( 

matavimo vienetai,%) EN 1768 
≥99 ≥99 

Pelenų kiekis 450°C (matavimo vienetai,  %) EN 1879 ≤1 ≤1 

Klampumas (cps) (S63, 30 r. p. m. 25 °C temperatūroje) UNE-EN 

ISO 2555 
100 102 

Maišymo santykis – pagal svorį 100 102 

Maišymo santykis – pagal tūrį 100 100 

 

 

TECHNINIAI DUOMENYS (PAGAL ETA 11/0357): 

SAVYBĖS MATAVIMO VIENETAI REZULTATAS METODAS 

Atsparumas dildymui Masės netekimas 133 mg UN-EN ISO 5470-1:1999 

Atsparumas smūgiui 

Nėra įtrūkimu, nėra įspaudų, 

20Nm, masė 1000 g 
Klasė II >10Nm 

UN-EN ISO 6272-1-2004 

Nėra įtrūkimu, nėra įspaudų, 

20Nm, masė 2000 g 
Klasė II >20Nm 

Atsparumas intensyviam 

cheminiam poveikiui 

Šoras D pirminis 53 

Klasė I: 3 dienos be spaudimo UNE-EN 13529:2005 

H2SO4 prie 20% Šoras D galutinis 50 

Variklio alyva Šoras D galutinis 49 

Druska 20% Šoras D galutinis 53 

Baliklis Šoras D galutinis 47 

Na OH 20% Šoras D galutinis 51 

Dyzelis Šoras D galutinis 50 

Vandens pralaidumas kg/m
2
 h 0,5 w<0,0045: ( <0,1 kg/m

2
 h0,5) 

Vandens garų 

prasiskverbimo 

(pralaidumo) greitis 

V=6,67 (g/m² x dienos) Klasė I: Sd<5 m 

(pralaidus 

garams) 

UNE-EN  ISO 7783:2012 

Ekvivalento oro barjero 

storis 
0,80 Sd (m) UNE-EN  ISO 7783:2012 

Pralaidumas anglies 

dioksidui 
Sd>50 m UNE-EN  1062-6:2003 

 

 


