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Obszary stosowania 

Do stosowania jako dekoracyjna 
powłoka posadzkowa poddawana 
niewielkim obciążeniom, w miej-
scach publicznych, prywatnych  
i związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 
 
Przykłady zastosowań: 
 Pomieszczenia wystawowe  

i hale montażowe 
 Handel hurtowy i detaliczny 
 Przedszkola 
 Szkoły 
 Szpitale 
 Pomieszczenia handlowe 
 Miejsca użyteczności publicz-

nej 

Właściwości produktu 

PUR Deco Color to uniwersalna 
światłotrwała powłoka samoroz-
lewna na bazie surowców odna-
wialnych, przewidziana do zasto-
sowań dekoracyjnych.  
Cechy: 
 można nakładać w pozycji  

stojącej 
 bardzo dobre odpowietrzenie 
 światłotrwałość 
 tłumienie kroków 
 odporność chemiczna 
 wytrzymałość na lekkie obcią-

żenia mechaniczne 
 mostkowanie rys do 1,0 mm 

Kolory 

Srebrnoszary  
(zbl. do RAL 7001): nr art. 6605 
Jasnoszary  
(zb. do RAL 7035: nr art. 6606 
Kolory specjalne: nr art. 6608 

Podłoże  

Podłoże musi być nośne, mocne, 
oczyszczone z luźnych części, 
pyłów, olejów, smarów, ścieru 
gumowego i innych substancji 
zmniejszających przyczepność. 
Wytrzymałość podłoża na odrywa-
nie musi wynosić średnio 1,5 
N/mm2 a wytrzymałość na ściska-
nie co najmniej 25 N/mm2.  

Przygotowanie podłoża 

W zależności od rodzaju podłoża 
gruntuje się je i wyrównuje odpo-
wiednią powłoką gruntującą  

i szpachlówką drapaną, np. Rem-
mers Epoxy FAS 100. 
Nadające się do pokrywania, znaj-
dujące się wewnątrz budynków 
asfalty lane (AS-IC 10-40) mogą 
być  wyrównywane warstwą PUR 
Deco Color (maksymalny stopień  
wypełnienia 1 : 0,3 części wago-
wych. 

Kolory 

Do żywicy (składnik A) dodać 
w całości utwardzacz (składnik B).  
Następnie masę wymieszać, prze-
lać do innego pojemnika i jeszcze 
raz dobrze wymieszać 
 
Gotową mieszankę zaraz po jej 
przygotowaniu nakłada się na 
przygotowaną powierzchnię i roz-
prowadza za pomocą odpowied-
nich narzędzi. 
.  

Dane techniczne produktu 

 składnik A składnik B mieszanka 
Gęstość (25°C): 1,66 g/cm³ 1,25 g/cm³ 1,55 g/cm³ 
Lepkość (25°C): 7500 mPas 800 mPas 5000 mPas 
Kolor: pigmentowany brunatny pigmentowany 
 po 24 godz. 23°C po 7 dniach 23°C 
Twardość  
wg Shore’a A/D: 

65/18 83/35 

Odporność na ścieranie: 0,08 g (wg Tabera rolka CS 17/1000 obr. 
/1000 g) 

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6605-09  

PUR Deco Color 
Światłotrwała, tłumiąca kroki, pigmentowana, 
powłoka poliuretanowa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proporcje 
mieszania  
składników 

 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas mieszania  Aplikacja pędz-
lem/wałkiem 

 Czas przydatno-
ści do stosowa-
nia po wymie-

szaniu 

 Okres przecho-
wywania 

 Chronić przed 
mrozem 
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Niewłaściwe wymieszanie jest 
przyczyną powstawania pęcherzy  
i powoduje tworzenie miękkich, 
niecałkowicie przereagowanych 
miejsc. 

Proporcje mieszania 

100 : 30 części wagowych 

Czas przydatności  
do stosowania 

W temp. 20 °C i przy 60 % wilgot-
ności względnej powietrza około 
30 minut. Wyższe temperatury 
skracają, niższe wydłużają do-
puszczalny czas przetrzymywania 
masy w pojemniku. 

Wskazówki dotyczące  
stosowania 

Temperatura materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża powinna 
wynosić co najmniej 8 °C, a maks. 
30 °C. Wilgotność względna po-
wietrza nie może przekraczać  
80 %. Temperatura podłoża musi 
być wyższa o co najmniej 3 °C od 
temperatury punktu rosy. 

Czas schnięcia 

W temperaturze 20 °C można lek-
ko obciążać (chodzić) po upływie 
około 16 godzin a w temp. 8 °C po 
około 3 dniach. Pełną wytrzy-
małość mechaniczną i chemiczną 
powłoka uzyskuje w temp. 20°C po 
7 dniach.  
Niższe temperatury wydłużają 
czas schnięcia. 

Propozycje systemowe 

Gruntowanie: 
Jako warstwę gruntującą nanieść  
i wprowadzić w podłoże np. Rem-
mers Epoxy FAS 100 za pomocą 
rakli gumowej i wałka do epoksy-
dów aż do uzyskania stanu nasy-
cenia. 

Szpachlówka drapana: 
Zagruntowane podłoża wyrówny-
wać za pomocą szpachlówki dra-
panej, sporządzonej np. z 1 części 
wagowej Remmers Epoxy FAS 
100 i 1 części wagowej Remmers 
SelectMix 05. Materiał nakładać 
pacą.  

Powłoka: 
2,0 kg/m2 Remmers PUR Deco 
Color nakładać równomiernie uży-
wając pacy ząbkowanej, rakli ząb-
kowanej (listwa ząbkowana 25) 
albo ząbkowanej rakli gumowej 
(listwa gumowa 7 mm). 
Na życzenie świeżą powłokę moż-
na obsypać barwnymi płatkami np. 
ArtiFlakes w kontrastowym kolo-
rze. 

Zamknięcie: 
W zależności od oczekiwanej po-
wierzchni można zaaplikować 
pigmentowane zamknięcie poliure-
tanowe np. Remmers PUR Top TX 
lub Remmers ArtiTop M Plus z 
dodatkiem Remmers Arti Color, 
zgodnie z instrukcją techniczną. 
Wskazówki 

Wszystkie wyżej wymienione ba-
dania wykonano w warunkach 
laboratoryjnych (20°C). Przy sto-
sowaniu na placu budowy można 
uzyskać wartości nieznacznie róż-
niące się od podanych w instrukcji 
technicznej. 
Mechaniczne obciążenia ścierają-
ce prowadzą do powstania śladów 
ścierania na powierzchni powłoki. 
Powłoka nie jest odporna na ob-
ciążenia pochodzące z metalo-
wych lub poliamidowych kół pojaz-
dów!  

Bez dodatkowej warstwy ochron-
nej dochodzi do wzmożonego za-
nieczyszczenia powierzchni. 

Na powierzchniach sąsiadujących 
ze sobą można stosować jedynie 
materiał o tym samym numerze 
partii, ponieważ w innym wypadku 
może dojść do niewielkich różnic 
kolorystycznych. 

Dalsze wskazówki na temat ob-
róbki i pielęgnacji wymienionych 
produktów zawarto w aktualnych 
informacjach technicznych, jak 
również w wytycznych firmy Rem-
mers dotyczących układania. 

Narzędzia, czyszczenie  

Paca do wygładzania, rakla, mie-
szarka, mieszarka przeciwbieżna. 
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy czyścić na świeżo  
z użyciem rozpuszczalnika V 101. 
Po przereagowaniu można czyścić 
wyłącznie mechanicznie. 

Rodzaj opakowania, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z blachy 10 kg i 25 kg 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, nie wymieszane, przy 
składowaniu w miejscu zabezpie-
czonym przed mrozem co najmniej 
9 miesięcy. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie  

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Zawartość VOC 

Wartość graniczna wyznaczona 
dla tego produktu przez UE (kat. 
A/e): maks. 500 g/l.Ten produkt 
zawiera < 500 g/l 
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Remmers Baustofftechnik 

Bernhard Remmers-Straße 13 
D-49624 Löningen 

07 
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4 

PUR Deco Color 
Podkłady z żywic syntetycznych do stosowania w budynkach 

(zastosowanie zgodnie z instrukcją techniczną) 
Reakcja na ogień Bfl s1 
Wydzielanie substancji korozyjnych SR 
Przepuszczalność wody NPD  
Odporność na ścieranie < AR 1  
Przyczepność > B 1,5 
Odporność na uderzenia > IR 4 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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