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PUMADUR CG 
Süpürgelik alanlar için poliüretan harç 

 

 

Pumadur CG, süpürgelik alanlar oluşturmak için kullanılan dikişsiz bir poliüretan harçtır. Pumadur CG, en yüksek 

düzeyde dayanıklılık, aşınma ve kimyasal direnç (kapalı olduğunda) ile tasarlanmıştır. Kolay temizlenebilir mat 

yüzeyi, ürünü yiyecek, içecek, mühendislik ve kimya endüstrileri gibi ortamlar için ideal hale getirir. Pumadur CG, 

kenarlar, filetolar, süpürgelikler ve drenaj astarları için idealdir. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aşağıdaki veriler 20 ºC'de Kürlenme Programına göre hazırlanmıştır. 

Uygulaması bitmiş zeminde : 

Yeniden kaplanabilme süresi 12 – 48 saat 

Üzerinde yürünebilme süresi 12 saat 

Üzerinde hafif tekerlekli araç geçiş süresi 24 saat 

Yoğun trafikte iyileşme süresi 48 saat 

Tam kürlenme süresi 7 gün 

 

Pumadur CG, minimum 4 mm kalınlıkta uygulandığında 60°C'ye kadar temizleme sıcaklıklarına dayanıklıdır. 

  

 

 

Pumadur CG bileşenli şekilde 16.3 kg olarak temin edilebilir. 
 

 
 

Açılmamış ambalajlarda, kuru bir depoda, kapalı olarak 10ºC ile 30ºC arasında doğrudan güneş ışığından uzakta, 
yerden uzakta saklayıp, dondan koruyunuz. 
Yukarıdaki tavsiyelere uygun olarak saklama koşullarında ; 
Reçine ve sertleştirici bileşenleri 12 ay, 
Toplam bileşen 6 aydır.  
 
 

 Depolarda, 

  

 

  

 

 Alışveriş merkezleri ve süpermarketlerde, 

 Üretim alanlarında,  Uçak hangarlarında, 

 Laboratuvarlarda,  Sergi ve fuar alanlarında, 

 Kimya ve ilaç endüstrisinde,  Garajlarda. 

 Geniş alanda kimyasal direnç 

 

 

 

 Yüksek kimyasal dirence sahiptir. 

 Kir ve toz tutmaz. 

 Așınma dayanımı yüksektir, üzerinde metal tekerlekli trafiğe izin verir. 

   Bakımı kolaydır. 
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Uygulama Koşulları : Ürün kullanımı için ideal ortam ve yüzey sıcaklık aralığı 15-25 ºC'dir. İdeal sıcaklık koşullarını 
elde etmek için bu aralığın dışında ısıtma veya soğutma ekipmanı gerekebilir. Ürün sıcaklığını ve çalışma ömrünü 
kontrol etmek için agrega serin bir alanda (veya ortam sıcaklığının düşük olması durumunda ılık bir alanda) 
saklanabilir.  
Yüzey ve kürlenmemiş zemin, astarlama öncesinden uygulamadan en az 48 saat sonrasına kadar yüzeyde yoğuşma 
riskini azaltmak için çiğlenme noktasının en az 3 ºC üzerinde tutulmalıdır.  
Karıştırmadan önce, üç bileşenin sıcaklığı 15 ila 25 ºC arasında olmalıdır. Kullanmadan önce renkli reçine 
bileşenini önceden karıştırın. Sertleştirici bileşeni renkli reçine bileşenine ekleyin ve düşük devirli bir elektrikli 
karıştırıcı (300 - 400 rpm) kullanarak homojen olana kadar 1 - 2 dakika karıştırın. Karışımı döner tamburlu bir 
karıştırıcıya boşaltın ve agrega bileşenini kademeli olarak ekleyin, homojen renkli, topaksız bir karışım elde edilene 
kadar minimum 3 dakika karıştırın. 
Karışımı, gerekirse süpürgelik oluşturmak için bir mafsal malası kullanarak önceden astarlanmış alanlara hemen 
uygulayın. Mala yanmasına neden olabilecek aşırı aletlerden kaçının. 
Pumadur CG uygulamasından sonra yapışkan Pumaprime TC'ye uygulanmalıdır (genellikle uygulamadan 45-60 
dakika sonra). Pumadur CG uygulamasından önce, burada kuru yamalar varsa, ilave bir astar kat gereklidir. Astar 
>48 saat kürlenmeye bırakılırsa, astar yüzeyi mekanik olarak aşındırılmalı ve alan yeniden astarlanmalıdır. 
Pumadur CG'nin Uygulanması 
Pumadur CG, dikey olarak uygulanacak şekilde tasarlanmış bir ürün için gereken kuru yapı nedeniyle, döşeme 
malzemelerine göre daha düşük bir renk mukavemeti gösterir ve renk yoğunluğu bir kurulum boyunca değişebilir. 
Daha yakın bir renk eşleşmesinin gerekli olduğu veya Pumadur CG'nin örneğin ıslak alanlarda veya kimyasal 
dökülmelerin muhtemel olduğu yerlerde sızdırmazlık gerektirdiği durumlarda, Pumadur TF uygulamadan sonraki 
24 saat içinde uygulanmalıdır.  
 
 
 

 
Düz olarak uygulandığında mm kalınlık başına yaklaşık 2 kg/m2. 
 

 
 

Ürünün kullanım ömrünü ve görünümünü iyileştirmek ve korumak için düzenli temizlik şarttır. Pumadur CG, 
özellikle Pumadur TF kullanılarak kapatılan yerlerde endüstri standardı temizlik kimyasalları ve teknikleri 
kullanılarak kolayca temizlenebilir. Daha fazla bilgi için temizlik kimyasalı ve ekipman tedarikçinize danışın. 

 

 

 Atmosferik bağıl nemin >%90 ise veya bu değerlerde olması bekleniyorsa veya yüzey sıcaklığı çiy noktasının 
<3 ºC üzerindeyse uygulamaya geçmeyin. Uygulama sırasında veya kürlenme süresi içinde yüzey sıcaklığı 
veya ortam sıcaklığı <5 ºC olduğunda veya bu sıcaklık değerleri beklendiğinde uygulamaya başlanmamalıdır.  

 Beton yüzeylerin tasarım dayanımı 28 günde minimum 25 MPa basınç dayanımında olmalıdır.  

 Pumadur CG'nin üretimi bir toplu işlemdir ve yakın üretim toleranslarına rağmen partiler arasında renk 
farklılıkları olabilir. Farklı partilerdeki ürünler aynı yüzeyde veya birbirine yakın yüzeylerde kullanılmamalıdır. 
Karışık seriler kaçınılmazsa, farklı serileri yalnızca rengin doğrudan karşılaştırılamayacağı alanlarda kullanmak 
en iyi uygulamadır. Rötuş, yalnızca aynı partiden aynı uygulama yöntemleri kullanılarak ürün kullanılarak 
denenmelidir. Ürün bu amaç için özel olarak rezerve edilmelidir.  

 Rötuşların zeminde veya yüzeyde bir kırılmaya kadar yapılması tavsiye edilir. 

 Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız.  
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