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Obszary stosowania 

Do stosowania jako powłoka po-
sadzkowa poddawana średnim 
obciążeniom w przemyśle i rze-
miośle. 

Przykłady zastosowa ń: 
� powierzchnie produkcyjne 
� powierzchnie magazynowe 
� warsztaty 
� hale fabryczne 

Właściwo ści produktu 

PUR Uni Color New to uniwersalna 
powłoka samorozlewna na bazie 
reakcyjnych surowców do zasto-
sowań przemysłowych. 

� można układać w pozycji  
stojącej 

� bardzo dobre odpowietrzenie 
� odporność chemiczna 
� wytrzymałość mechaniczna 
� mostkowanie rys statycznych 
� możliwość dodawani a wypeł-

niaczy na placu budowy 
� po stwardnieniu jest neutralna 

fizjologicznie 

Kolory 
krzemowo szary, ok. RAL 7032  
nr art. 6802 
srebrno szary, ok. RAL 7001  
nr art. 6803 

jasno szary, ok. RAL 7035  
nr art. 6804 
bazaltowo szary, ok. RAL 7012  
nr art. 6805 
kolory specjalne: 
nr art. 6800 (< 500 kg) 
nr art. 6801 (> 500 kg) 

Podło że  

Podłoże, z reguły jastrych przemy-
słowy, 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 ści-
skanie co najmniej 25 N/mm².  

Przygotowanie podło ża 
W zależności od rodzaju podłoża 
gruntuje się je i w razie potrzeby 
wyrównuje odpowiednią żywicą 
epoksydową np. Remmers Epoxy 
ST 100. 
Nadające się do pokrywania po-
włokami, znajdujące się wewnątrz 
budynków asfalty lane (AS-IC 10 
lub AS-IC 15) można wyrównać 
materiałem PUR Uni Color New 
(możliwość wypełniania maks. 
1:0,5 części wagowych) bez do-
datkowego gruntowania. 
 

Dane techniczne produktu  

 składnik A  składnik B  mieszanka  
Gęsto ść (25°C):  1,51 g/cm³ 1,22 g/cm³ 1,44 g/cm³ 
Lepko ść (25°C):  4400 mPa·s 70 mPa·s 1700 mPa·s 
Kolor:  pigmentowany brunatny pigmentowany 
 
 po 24 godz. 23°C po 7 dniach 23°C 
Twardo ść wg Shore’a D:  35 60 
Odporno ść na ścieranie:  0,04 g  

(Taber rolka CS 17/1000 obr./1000 g) 

Wymienione wartości przedstawiają typowe właściwości produktu  
i nie należy ich przyjmować jako wiążącą specyfikację produktu. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6800-6805  

PUR Uni Color New 
Samorozlewna, twardoelastyczna, pigmentowana  
powłoka poliuretanowa 
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Sposób stosowania 

Dodać w całości utwardzacz 
(składnik B) do żywicy (składnik 
A). Następnie masę należy wymie-
szać wolnoobrotową, elektryczną 
mieszarką (ok. 300-400 obr./min.), 
przelać do innego pojemnika  
i jeszcze raz dobrze wymieszać.  

Gotową masę, bezpośrednio po 
wymieszaniu, układa się na przy-
gotowaną powierzchnię i rozpro-
wadza w odpowiedni sposób. 
Niewłaściwe wymieszanie jest 
przyczyną powstawania pęcherzy  
i powoduje tworzenie miękkich, 
niecałkowicie przereagowanych 
miejsc. 

Proporcje mieszania 

82,4 : 17,6 części wagowych 

Czas przydatno ści  
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 dotycz ące  
stosowania 

Podczas pracy należy zadbać o 
odpowiednie wyposażenie ochron-
ne (patrz środki ochrony osobistej). 

Temperatura materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża powinna 
wynosić co najmniej 8 °C, a maks. 
30 °C. Wilgotno ść względna po-
wietrza nie może przekraczać  
75 %. Temperatura podłoża musi 
być wyższa o co najmniej 3 °C od 
temperatury punktu rosy. 

Nakładanie kolejnych warstw na 
powłokę PUR Uni Color New  
w temperaturze 23 °C musi nast ą-
pić w ciągu 24 godzin. W przeciw-
nym wypadku powierzchnię należy 
przeszlifować. Podany czas może 
zostać skrócony w wyniku wyż-
szych temperatur a niższe tempe-
ratury wydłużają go. 

Podczas twardnienia (24 godziny) 
materiał należy chronić przed wil-
gocią, aby uniknąć tworzenia pia-
ny. 

 

 

Czas schni ęcia 

W temperaturze 20 °C mo żna lek-
ko obciążać (chodzić) po upływie 
około 16 godzin a w temp. 8 °C po 
około 3 dniach. Pełną wytrzyma-
łość mechaniczną i chemiczną 
powłoka uzyskuje w temp. 20°C po 
7 dniach. Niższe temperatury wy-
dłużają czas schnięcia. 

Propozycje systemowe 

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

Szpachlówka drapana: 
Zagruntowane podłoża wyrówny-
wać wykonując szpachlówkę dra-
paną, składającą się np. z 1 części 
wagowej Remmers Epoxy ST 100  
i 1 części wagowej Remmers  
Quarz 01/03. Materiał nakładać za 
pomocą pacy stalowej. 

Powłoka: 
Nanieść równomiernie Remmers 
PUR Uni Color New za pomocą 
pacy ząbkowanej lub rakli ząbko-
wanej (listwa ząbkowana 25).  
W razie potrzeby, zależnie od 
temperatury i grubości warstwy, do 
materiału można dodać wypełniacz 
w proporcji maksymalnie 1 : 0,5  
(w takim wypadku listwa ząbkowa-
na 55!). 

Zamkni ęcie: 
W związku ze skłonnością do 
żółknięcia konieczne jest wykona-
nie barwnego zamknięcia np. PUR 
Color Top M. 

Wskazówki 

Mechaniczne obciążenia ścierają-
ce prowadzą do powstania śladów 
ścierania na powierzchni powłoki.  

Powłoka PUR Uni Color New ge-
neralnie nie jest stabilna kolory-
stycznie. Możliwe są zmiany kolo-
ru. Konieczne jest dodatkowe za-
bezpieczenie powierzchni, bez niej 
może m.in. dochodzić do jej 
wzmożonego zanieczyszczania. 

Dodatek piasku kwarcowego 
zmienia oryginalny kolor. 

Na połączonych powierzchniach 
należy stosować materiał z jednej 
partii produkcyjnej, ponieważ  

w przeciwnym wypadku może 
dojść do różnic w odcieniu, poły-
sku i fakturze powierzchni. 

Naprawy powierzchni i dołączanie 
nowych powierzchni do po-
wierzchni istniejących prowadzi do 
powstania widocznego przejścia  
w wyglądzie i fakturze. 

Aby uzyskać równe powierzchnie, 
należy uwzględnić odpowiedni 
dodatek materiału na zniwelowanie 
zagłębień wynikających z szorst-
kości.  

Posadzka nadaje się do jazdy 
ogumionymi pojazdami, nie nadaje 
się pod obciążenia spowodowane 
przez pojazdy na kołach metalo-
wych lub poliamidowych oraz 
przez punktowe obciążenia dyna-
miczne. 

Dalsze wskazówki na temat spo-
sobu stosowania i pielęgnacji wy-
mienionych produktów zawarto  
w aktualnych informacjach tech-
nicznych, jak również w zalece-
niach firmy Remmers dotyczących 
systemów powłokowych. 

Narzędzia, czyszczenie  

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

Podczas czyszczenia należy za-
dbać o odpowiednie wyposażenie 
ochronne (patrz środki ochrony 
osobistej). 

Środki ochrony osobistej 

Odpowiednie rękawice nitrylowe (np. 
Tricotril firmy KCL), okulary ochron-
ne, osłona przed rozpryskami,  
koszula z długimi rękawami lub za-
rękawki. 

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. 
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Bezpiecze ństwo, 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. 
 

 
 
 
 

 

 

Kod GIS: PU 40 

Zawarto ść VOC: 

Wartość graniczna EU dla tego 
produktu 
(Kat. A/j): maks. 500 g/l (2010) 
Ten produkt zawiera < 500 g/l 
VOC 

 

 
 
 

Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Straße 13 

D-49624 Löningen 
 

14 
 

GBIII 074 

 
EN 13813:2002 

 
6800 

 
Podkłady z żywic syntetycznych do stosowania w budynkach 

 

Reakcja na ogień Efl 

Wydzielanie substancji korozyjnych SR 

Odporność na ścieranie < AR1 

Przyczepność > B1,5 

Odporność na uderzenia > IR4 

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. 


