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PUMADUR SL 
Orta hizmet tipine uygun akış uygulamalı poliüretan zemin kaplaması 

 

 

Pumadur SL, beton ve polimer modifiyeli çimento esaslı şaplarda kullanım için orta yükte akış uygulamalı poliüretan 

zemin kaplamasıdır. Pumadur SL, en yüksek düzeyde dayanıklılık, darbe, aşınma ve kimyasal dirence göre 

tasarlanmıştır. Temizlemesi kolay, pürüzsüz, mat yüzeyi, ürünü yiyecek, içecek, mühendislik ve kimya endüstrileri 

gibi ortamlar için ideal hale getirir. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

Sarfiyat – 2 mm kalınlıkta 3.6 kg/m2 

Sarfiyat – 3 mm kalınlıkta 5.4 kg/m2 

  

 

 

Pumadur SL bileşenli şekilde 27.30 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. 

 Akışkan uygulama, hızlı kurulum. 

 

 

 

 Yüksek kimyasal dirence sahiptir. 

 Kir ve toz tutmaz. 

 Așınma dayanımı yüksektir, üzerinde metal tekerlekli trafiğe izin verir. 

   Bakımı ve temizliği 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.  
Yüzey Hazırlığı: Yetersiz hazırlık, yapışma kaybına ve başarısızlığa yol açacaktır. Akıcı uygulanan sistemlerde alt-
tabaka kusurlarındaki yüzey için bir eğilim vardır. 
Darbeli Pürüzleştirme ya da asitle dağlama tavsiye edilmez. Alt tabaka, SR1 sınıfı BS 8204-1'e göre test edildiğinde 
yüzey düzgünlüğüne sahip olacak şekilde bitirilmelidir, aksi takdirde bir çizik kaplama gerekli olacaktır 
Ankraj olukları, kenarlarda, bölme derzlerinde, dikmelerde, drenajlarda, kapı girişlerinde ve zeminin düzenli 
noktalarında maksimum 10 mm'ye kadar zemin kaplamasının kalınlığının iki katı genişlik ve derinlikte kesilmeli ve 
tüm kalıntılar kaldırılmalıdır. 
Uygulama talimatları 
Astarlama 
(i) Beton yüzeyin bağıl nemi <%75 olduğun durumlarda , 
Astarlama, Pumadur Primer kullanılarak, astarlamaya özellikle dikkat edilerek, ancak ankraj oluklarını doldurmadan 
yapılmalıdır. Malzemeyi alt tabakaya yayın ve kısa tüylü bir rulo ile yüzey tamamen ıslanana kadar eşit bir örtücülük 
sağlamak için birikme olmamasına dikkat ederek rulo yapın. Eşit yayılmaya izin vermek ve birikmeyi önlemek için 
ankraj oluklarının kenarlarına ve içine fırça ile uygulayın. Kürlendiğinde kuru yamalar varsa, ilave bir astar kat 
gereklidir. 20 ºC'de minimum 12 saat kürlenmeye bırakın. Astar >48 saat kürlenmeye bırakılırsa, astar yüzeyi 
mekanik olarak aşındırılmalı ve alan yeniden astarlanmalıdır. Bunun yapılmaması, yüzeyde iğne deliği oluşmasına 
neden olabilir. 
(ii) Beton alt tabakanın bağıl nemin >%75 olduğu durumlarda 
Pumadur SL görünür şekilde kuru ve minimum çekme dayanımı 1,5 MPa olan 7 günlük betona uygulanabilir. Her 
zamanki sıkı yüzey hazırlama tekniklerinin tümü kullanılmalıdır. Zeminle temas halindeki beton temeller için, CP102 
(Binaların Yerden Suya Karşı Korunması için Uygulama Kuralları) gerekliliklerine uygun olarak, döşeme tasarımına 
neme dayanıklı bir membran dahil edilmiş olmalıdır.  
Yüzeyi astarlayın ve kapatın. Çizik kaplamada, alt tabakadan havanın yükseldiğini gösteren iğne delikleri belirginse, 
düzeltici önlem alınmalıdır. 20 ºC'de minimum 12 saat kürlenmeye bırakın. Çizik kaplama >48 saat kürlenmeye 
bırakılırsa, yüzey mekanik olarak aşındırılmalı ve alan yeniden kaplanmalıdır. Bunun yapılmaması, yüzey tepesinin 
iğne deliğine girmesine neden olabilir. 
Pumadur SL'nin Uygulanması 

Karıştırmadan önce, üç bileşenin sıcaklığı 15 ºC 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 kadar karıştırın. Karışımı döner tamburlu bir 
karıştırıcıya boşaltın ve agrega bileşenini kademeli olarak ekleyin, homojen renkli, topaksız bir karışım elde edilene 
kadar minimum 3 dakika kadar karıştırın. Karışımı önceden astarlanmış alanlara hemen uygulayın, çelik bir 
şamandıra kullanarak gerekli kalınlığa getirin ve ardından çivili bir silindir kullanarak havasını alın. Akışa ve yüzey 
kalitesine müdahaleyi önlemek için çivili haddeleme uygulamadan sonra üç dakika içinde yapılmalıdır. Ankraj 
oluklarının malzeme ile tamamen ıslandığından emin olun. Kürlenmiş ürün diğer işlemlerden korunmalıdır. Polietilen 
kullanılmamalıdır. Kurulan zemini kraft  kağıdı veya benzeri nefes alabilir malzeme kullanarak en az 4 gün rutubetten, 
yoğuşmadan ve sudan koruyun. 
 
 
 

 
 

Zeminin kullanım ömrünü, kayma direncini ve görünümünü iyileştirmek ve korumak için düzenli temizlik şarttır. 
Pumadur SL, endüstri standardı temizlik kimyasalları ve teknikleri kullanılarak kolayca temizlenebilir. Daha fazla 
bilgi için temizlik kimyasalı ve ekipman tedarikçinize danışın.  

 
 
 
 
 
 
 

KULLANIM TALİMATLARI 

TEMİZLEME 
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 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 SL'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.  

              
 Rev.9.21 
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