
 
 

 

 

 
SurfaDur™ F - Vopsea poliaspartica 

Fără solvent (100% solid), autonivelant, formulă de acoperire pentru podea 

cu elastomer poliaspartic pentru livrarea rapidă a proiectelor și rezistență 

ridicată la intemperii sau radiații UV. 

 

Descriere 

  

 

SurfaDur F este o formulă de acoperire inovatoare, poliaspartică, monolitică, complet lipită, autonivelantă, potrivită pentru cele mai s olicitante 

aplicații de podea sau podea. Bazat pe o tehnologie proprie de poliaspartică modificată, este o formulă ridicată (100% solide - nu conține solvenți). 

Prin urmare, tot volumul aplicat este transformat în grosimea peliculei uscate, crescând eficiența costurilor aplicației. Str uctura principală a 

formulării componentelor poliaspartice modificată asigură valori extreme ale rezistenței la tracțiune, combinate cu elasticitate și rezistență de 

aderență excepționale la substrat. 

SurfaDur F prezintă o rezistență unică la intemperii dure, chiar și sub bălți sau cu valori mari de iradiere UV. 

În timp ce SurfaDur F se întărește rapid (<24h), acesta permite un timp de lucru prelungit (45min la 25oC – 77oF) pentru o aplicare 

ușoară. După întărire, membrana monolitică rezultată devine o barieră fără sudură de apă și vapori/gaz.  

Caracteristicile distinctive ale SurfaDur F sunt rezumate după cum urmează: 

 
•   Autonivelare și aplicare ușoară.  
• • Timp de lucru prelungit: (45min la 25oC – 77oF) pentru aplicare ușoară.  
• • Întărire rapidă (<24h) pentru livrarea proiectelor în timp util.  
• • Formulare de acoperire 100% solide.  
• • Rugozitate scăzută pentru o absorbție minimă a murdăriei și performanță de stabilitate UV pe termen lung.  
• • Durată de viață minimă: 15 ani @ DFT de 1500µ m (59 mils). 

 
 

Utilizare recomandată 
 

SurfaDur F este foarte recomandat pentru sistemele de platforme de trafic intens (rampe, parcări, zone de parcare), alei pietonale, punț i de 

acoperiș și podele industriale. Ideal și pentru depozite frigorifice, laboratoare, spitale, fabrici de alimente și băuturi, b ucătării, facilități informatice 

și informatice, fabrici de lapte, depozite, fabrici și hangare.  

 

 

 
Tip: 

 
 

Culoare: 

 
Raport de amestec (volum): 

 
Densitate combinată: 

 
Timp de lucru 

(Durata maximă de lucru 

 
 

 
Formulare de acoperire cu 

două componente pe bază de 

bază ester poliaspartic. 

 
Alb strălucitor 

 
1,85 Baza A: 1 întăritor B 

 
1,37±0,05 kg·  L-1 

 
45 min @ 25oC – 77oF 

 
 
 

 
Componente: 

 

Diluant/Curățător: 

Solide (% volumetrice): 

Compuși organici volatili 

(VOC) Conținut: 

 
Timp de uscare la atingere: 

Specificatii tehnice 

 
Baza A: Ester poliaspartic 

Întăritor B: alifatic 

Izocianați 

Niciunul Necesar 

NPTA NanoPhos Thinner A 

100% 

< 1 g· L-1 

 
120 min @ 25oC – 77oF 

la oală): Timp de uscare: 6h @ 25oC – 77oF Timp minim de acoperire: 3h min @ 25oC – 77oF 

Timp de întărire 

complet: Duritate (Shore 

D): Rezistență la intemperii: 

Interval de temperatură: 

48h @ 25oC – 77oF 

44 

8.000h (Lămpi UV-B) -40 

oC până la 85 oC 

-40 oF până la 185 oF 

Alungire la rupere: 

Duritate (pendul König): 43 

Conductivitate termică: 

Absorbtia apei: 

428% @ 25oC – 77oF 

 

0,5123 W· m-1· K-1 

 
19 g· m-2· h-0,5 

 

 
 
 

Περιγραφή Προϊόντος 
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Pregătirea suprafeței 

  



 
 

 

 
 

Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără praf, ulei, grăsime, materiale libere și contaminare. 

Temperatura suportului nu trebuie să depășească 30oC (86oF), iar conținutul de umiditate al substratului nu trebuie să depășească 15%, altfel 

valorile timpului de întărire pot scădea.  

Utilizați SurfaPaint Epoxy WB, ca grund pentru suprafață, pentru o aderență optimă. SurfaPaint Epoxy WB poate fi aplicat cu rolă, pensulă sau 

pulverizare într-un singur strat la o rată de consum de 10 mp · L-1 (407 sq. ft · US gal-1). 

De-a lungul marginilor unei pardoseli cu elemente verticale (parapet, terminatie casa scarii etc.), imbinari de conducte, rostur i de ventilatie, 

imbinari de elemente metalice, imbinari de legatura intre tablele sau panourile metalice, suruburi sau imbinari de pe suport (mai late de 1 mm) 

trebuie sigilate cu un etanșant poliuretanic, la 24 de ore după aplicarea grundului epoxidic.  

Lăsați 24 de ore de întărire după aplicarea SurfaPaint Epoxy WB sau a sigilantului poliuretanic înainte de a aplica SurfaDur F. 

 

 

Aplicație 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aplicare cu role: amestecați întotdeauna întăritorul B în baza A. Turnați încet 2/3 de întăritor B pentru fiecare volum de bază A. 

Utilizați o găleată de amestecare, un mixer cu palete și/sau un burghiu pentru o amestecare completă. Continuați amestecarea timp de un minut 

după ce întăritorul B a fost adăugat la baza A. Asigurați-vă că mixerul cu palete ajunge peste tot în recipientul de amestecare. Dacă este necesar, 

transferați materialele amestecate într-o găleată nouă pentru o aplicare mai ușoară cu role. Un pui de somn scurt, o țesătură din microfibră sau 

role rezistente mai subțiri oferă finisaje extrem de fine și consistente atunci când rulați în orice direcție c u stropire redusă sau aplicare cu scame 

reduse. Nu folosiți role de spumă. Începeți prin a picta cu pensula marginile perimetrale. Înmuiați rola în amestec pentru în cărcare. 

Rotiți o cantitate generoasă de amestec pe suprafață într-un model în zig-zag. Apoi umpleți spațiul cu mișcări încrucișate. 

Odată ce zona este acoperită, „nivelați finisajul” prin mișcări lungi, paralele. Lipiți bandă de 10 cm (4”) lățime de plasă din fibră de sticlă peste 

îmbinări sau fisuri mai mari de 1,5 mm (60 mils). Dezafectarea trebuie făcută înainte ca SurfaDur F să înceapă întărirea, așa că cel mai bine este 

să lucrați în secțiuni. Timpul de lucru” pentru SurfaDur F este de 45 de minute la 25oC (77oF). Preveniți acoperirea rosturilor de dilatație ale 

podelei. După ce SurfaDur F s-a întărit, aplicați un etanșant poliuretanic „flexibil” pentru rosturile de dilatare „de nivelare”. Rată de răspândire: 2 

mp · L-1 sau 81,5 sq. ft · US gal-1, per strat. Dacă este necesar, acoperiți din nou după 180 de minute. Grosimea filmului uscat rezultat: 500 µ m 

sau 19,7 mils per strat. Consum total recomandat pentru speranța de viață de 15 ani: 0,67 mp · L 1 sau 27,3 sq. ft · US gal-1. Rata de consum 

total estimată nu ia în considerare un factor de pierdere. 

 

Aplicarea cu racleta: Aplicarea cu racleta necesită adăugarea de „nisip de cuarț uscat”. Adăugați 400-500 g de nisip pentru fiecare litru de SurfaDur 

F în combinație. Pentru grosimea finală a filmului uscat de un milimetru (40 mils), selectați nisip de cuarț cu grosimea de aproximativ 400 µ  m 

sau 16 mils. Goliți nisipul de cuarț din Baza A, amestecând puternic. Amestecați întotdeauna întăritorul B cu baza A. Pentru fiecare volum de bază 

A, adăugați două treimi din volumul de întăritor B. Utilizați o găleată de amestecare, un mixer cu roată cu palete și un burghiu pentru o 

amestecare completă. Continuați amestecarea timp de trei minute după ce întăritorul B a fost adăugat complet la baza A.  

Asigurați-vă că mixerul cu roată cu palete ajunge peste tot în recipientul de amestecare. Dacă este necesar, transferați amestecul într-o găleată 

nouă pentru o aplicare mai ușoară cu racleta. Se toarnă ½ litru de amestec pe zona de aplicare. Folosiți o racletă largă de bună calitate, crestate 

la grosimea dorită a filmului uscat - de exemplu, crestături de 1 mm pentru grosimea filmului uscat de 1 mm.  

Întindeți uniform prin „apăsare ușoară” pe racletă. Apoi, utilizați o „tăvălugă cu țepi” pentru uniformitate și degazare (pen tru a îndepărta bulele). 

Timpul de lucru” pentru SurfaDur F este de 45 de minute la 25oC (77oF). Preveniți acoperirea rosturilor de dilatație ale pode lei. 

După ce SurfaDur F s-a întărit, aplicați un etanșant poliuretanic „flexibil” pentru rosturile de dilatare „de nivelare”. Rată de răspândire: 1,5 mp / L 

sau 60 sf / US gal pentru grosimea filmului uscat de 1000 µ m sau 40 mils (exclus nisipul cuarț). Consum total recomandat pentru speranța de 

viață de 15 ani: 0,67 mp ·  L-1 sau 27,3 sq. ft ·  US gal-1. Rata de consum total estimată nu ia în considerare un factor de pierdere. 

 
 

 Depozitare 
 



 
 

 

 

 
 

A se pastra numai in recipientul original. Depozitați recipientele sigilate într-un loc răcoros și bine ventilat. A se păstra 

departe de lumina directă a soarelui. A se păstra departe de surse de căldură, flăcări deschise și scântei și alte surse de aprindere. 

Țineți containerele departe de orice materiale incompatibile. 
 

Sanatate si siguranta 

Περιγραφή Προϊόντος 
Citiți eticheta înainte de utilizare. Fișele cu date de securitate sunt disponibile pe site-ul web al NanoPhos www.NanoPhos.com 

sau la cerere, contactând NanoPhos prin e-mail: info@NanoPhos.com sau prin telefon: (+30) 2292069312. 

 

 

 

 

 

Ambalaj Disponibil 
 

 

§ Combo de recipiente metalice de 20 l (canistre metalice de 13 litri pentru baza A și recipiente metalice de 7 litri pentru întăritorul B) 

 

§ Note și precauții: Condițiile meteorologice nefavorabile în timpul sau după aplicarea produsului pot afecta proprietățile acoperirii. Depozitarea containerelor 

închise, în spațiu controlat uscat și închis, departe de surse de aprindere și la temperaturi de la 5oC la 35oC, timp de până la 18 luni. Datele tehnice 

trebuie citite împreună cu fișele cu date de securitate. Ediția actuală a acestei fișe tehnice anulează automat orice versiune anterioară referitoare la același 

produs. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați NanoPhos: info@NanoPhos.com Fișele tehnice și recomandările pentru utilizarea produselor 

NanoPhos se bazează pe cunoștințele noastre științifice, studii de laborator și experiență pe termen lung. Prin urmare, informațiile furnizate trebuie să 

§ fie considerate orientative și supuse unei revizuiri constante în raport cu circumstanțele și cu fiecare aplicație practică. În p lus, adecvarea produsului ar 

trebui examinată în fiecare caz pentru fiecare utilizare specifică. Utilizatorul final poartă responsabilitatea completă și exclusivă pentru orice efecte 

secundare care pot apărea din utilizarea incorectă a produsului. 
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