
 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТ 

АЙДИЪЛ ПУ УБ-ИЗИ 

Двукомпонентно прозрачно полиуретаново покритие на 

водна основа 

 

ОПИСАНИЕ 

Айдиъл ПУ УБ-Изи е двукомпонентна, превъзходна, химически устойчива полиуретанова система 

за подово покритие на водна основа. Тази нова формула осигурява лесно и бързо нанасяне, като 

намалява евентуалните недостатъци, дори когато се нанася с валяк. Айдиъл ПУ УБ-Изи е матов, 

но има лек отразяващ ефект при непроницаема светлина. Трябва да се нанася в комбинация с 

Айдиъл ПУ УБ праймър и създава UV стабилно матово покритие.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

• Твърд филм/ повърхност, добра гъвкавост; 

• Отлично прилепване; 

• Естествено матово излъчване с лек отразяващ ефект на светлината; 

• Ниско ЛОС. Отличен за интериорни приложения; 

• Добра механична устойчивост на износване и надраскване; 

• Отлична стабилност на цвета във времето спрямо ултравиолетовите лъчи и атмосферните 

агенти; 

• Добра устойчивост на химикали, като масла, храни, кафе; 

• Физическите и механичните свойства непроменени във времето; 

• Предлага се във версията WB EASY (20-25 гланц) и WB EASY SL (40-45 гланц). 

 

 

УПОТРЕБА 

Айдиъл ПУ УБ-Изи в комбинация с Праймър УБ (PRIMER WB-виж техническия лист) се използва 

като защитно покритие за: 

• Микротопинг и други покрития на циментова основа. 

• Декоративни повърхности от тип Архитоп/ Architop. 

• Индустриални и Нуволато/ Nuvolato подове. 

• Вертикални декоративни повърхности. 

 



 
 

СМЕСВАНЕ 

Съотношение на използване в тегло: 

Компонент „A“  Компонент „B“   Вода 

10 части   +  2 части   +  10% от (A+B) 

 

Старателно разбъркайте катализатор "В" и компонент "А", като внимавате да отстраните 

неразмесен продукт от стените и дъното на контейнера. След като сместа е хомогенна във 

всичките си части, добавете 10% чиста вода, като бъркате непрекъснато. 

Време за работа: 120 минути при 20°С на стандартна опаковка. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Нанесете Айдиъл ПУ УБ-Изи върху здрави, компактни и втвърдени повърхности, които са сухи, 

чисти и без масло, грес и ронливи частици. 

Повърхността трябва да бъде предварително обработена с Праймър УБ/ PRIMER WB. 

ВАЖНО: Не нанасяйте Айдиъл ПУ УБ-Изи, когато температурата на основата е по-ниска от +10°C 

или по-висока от +28°C и относителната влажност е повече от 70%. Не нанасяйте върху мокри 

повърхности или при вероятност от преминаване на влага. Твърде много влажност на въздуха 

може да попречи на изсъхването на продукта. 

За да се получи плътно и плътно покритие, Айдиъл ПУ УБ-Изи се нанася най-добре с мохер валяк 

с косъм или чрез безвъздушно пръскане. 

Един слой може да е достатъчен, но за получаване на пълна защита се препоръчват 2 слоя. 

Вторият слой трябва да се нанесе, когато първият слой е напълно сух, ориентировъчно след 3-4 ч. 

Ако се нанесе втори слой след повече от 48 часа, повърхността трябва да бъде напълно шлайфана 

с диск от абразивна хартия (черен) за по-добро сцепление. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Описание      Стандарт     Резултати 

Индекс на блясък 60°  

WB EASY     UNI EN ISO 2813   20-25 блясък 

WB EASY SL          40-45 блясък 

 



 
 

Устойчивост на износване (Taber 

Abraser-Mole CS 10 кг 11000)  

загуба на тегло:    ASTM D 4060     < 20 mg 

 

Специфично тегло при 20°C (A + B)  UNI EN ISO 2811    1,0 ± 0,05 Kg/L 

 

ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ 20°C и 65% R.H. 

 

Температурен диапазон      +10° +25° 

Отворено време за работа след разбъркване  2 часа 

Време без прах       30 мин 

Време за повторно покритие     3-4 часа 

Готов за лек пешеходен трафик      12 часа 

 

ПОКРИТИЕ 

Варира в зависимост от абсорбцията на субстрата. 

Приблизително 50 g/m² (за всеки слой) 

За да създадете здрав и устойчив филм, силно се препоръчва нанасянето на тънки слоеве Айдиъл 

ПУ УБ-Изи. Не нанасяйте дебели слоеве! 

 

 

Опаковка/ Съхранение/ Изхвърляне 

Компонент „A“ + „B“ = 5 кг + 1 кг опаковка. 

Чувствителен към влажност: След като се изсипе, този продукт не трябва да се връща обратно в 

оригиналния му контейнер.  

Може да се съхранява най-малко една година в оригиналните запечатани контейнери. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Избягвайте контакт с кожата и очите; вреден е при поглъщане. Когато се използва в затворени 

помещения, трябва да се осигури подходяща вентилация. Остатъците от продукта и празните 

контейнери трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с местните разпоредби. 

--- 

ВАЖНО: 

Цялата информация, съдържаща се в този лист, се основава на най -добрия практически и лабораторен опит. Отговорност на клиента 

е да провери дали продуктът е подходящ за предназначението. Производителят отхвърля всякаква отговорност за резултатите от 

неправилно нанасяне. Препоръчва се винаги да се извършват тестове върху малки площи преди нанасяне. Този лист заменя и отменя 

всички предишни версии. Данните могат да се променят по всяко време. Напомняме ви също, че продуктите на Ideal Work са 

предназначени за професионална употреба и че Ideal Work осигурява периодично обучение за своите клиенти при поискване. Всеки, 

който използва тези продукти, без да е квалифициран, прави това на свой собствен риск. 
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