
 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТ 

АЙДИЪЛ ПУ78 ГЛОССИ 

Двукомпонентна прозрачна полиуретанова запечатка с 

гланцов ефект  

 

ОПИСАНИЕ 

Айдиъл ПУ78 Глосси е двукомпонентна полиуретанова запечатка на основа разтворители на 

базата на полиоли, катализирани със смеси от изоцианати. 

Образува прозрачен, лъскав филм с добра устойчивост на слънчева светлина и атмосферни 

влияния. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

• Отлична степен на прилепване към Микротопинг®. За нанасяне върху бетон е необходимо 

предварително нанасяне на Айдиъл уотър в 2 слоя; 

• Отлична хидроизолация; 

• Добра механична устойчивост на износване и надраскване; 

• Отлична стабилност на цвета във времето срещу ултравиолетови лъчи и атмосферни влияния; 

• Добра устойчивост на агресивни химикали, физиологични разтвори (натриев хлорид, подобни 

до антифриз), горива и смазочни масла; 

• Физически и механични характеристики, които остават стабилни във времето. 

 

 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Айдиъл ПУ78 Глосси се използва като хидроизолация, защита срещу износване и надраскване и 

като покритие върху повърхности като: 

• Индустриални бетонови слоеве след прилагане на епоксиден грунд; 

• Микротопинг® подове; 

• Синтетични епоксидни смолисти подове; 

• Не се препоръчва за Архитоп; 

 

 



 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Цвят        Прозрачен 

Блясък       95 

Специфично тегло      1,0 g / cm³ 

Вискозитет DIN53211      50+/-5 

Втвърдяване при + 20°C 

  - време за покриване     6-8 часа 

- суха на допир       120/180 минути 

- може да се ходи внимателно     48 часа 

- пълно втвърдяване      7 дни 

Устойчивост на абразия  UNI EN ISO 7784-2 Taber 5131 CS10 34,2 

mg—CS17 56,71 mg 

 

 

СМЕСВАНЕ 

Смесващо съотношение по теглови признак: 

Компонент А     компонент Б 

АЙДИЪЛ ПУ78 ГЛОССИ   100 части  +  50 части 

Разбъркайте старателно катализатор "Б" с компонент "А", като внимавате максимално никакви 

части от несмесения продукт не остават върху стените и дъното на контейнера. 

АЙДИЪЛ ПУ78 ГЛОССИ вече е готов за употреба. 

Ако сметнете за необходимо, можете да го разредете с 5% -10% от полиуретанов разредител X-

100. Работното време при 20°С е 40 минути (неразреден). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

АЙДИЪЛ ПУ78 ГЛОССИ трябва да се нанася върху компактни и напълно узрели основи. 

Повърхностите трябва да са сухи, чисти, без масла, мазнини и хлабави частици. 

АЙДИЪЛ ПУ78 ГЛОССИ не може да се нанася върху влажни или мокри повърхности. 

Не нанасяйте, когато температурата на основата е по-ниска от +10°C или по-висока от 30°C или 

относителната влажност е по -висока от 70%. Високата влажност забавя катализата, докато не я 

спре напълно като процес. 

АЙДИЪЛ ПУ78 ГЛОССИ трябва да се нанася в 2 слоя с четка, валяк или чрез безвъздушен спрей 

(диаметър на дюзите 0,23-0,30 мм), 

За приложения с валяк, където няма различни изисквания, използвайте валяк с Мохер къс косъм, 

специфични за полиуретанови покрития. 

Нанасянето на втория слой АЙДИЪЛ ПУ78 ГЛОССИ трябва да се извърши върху идеално сух 



 
 

под, не по-рано от 6-8 часа от първия, при между +10° и +20°C, 4-6 часа при 20°-30° 

Боядисването след повече от 48 часа трябва да се извършва само след шлайфане на субстрата с 

фин абразивен мрежест диск за шлифоване. 

За полагане върху бетон е необходимо предварително да се нанесе АЙДИЪЛ УОТЪР в 2 слоя. 

 

 

РАЗХОД 

100-150гр/м2 (в 2 слоя) за непорьозни повърхности (саморазливни, епокси смоли, Микротопниг, 

загладен бетон). 

 

 

ОПАКОВКА, СЪХРАНЕНИЕ, ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Налични опаковки А+Б от общо 7,5кг. 

Податлив е на влага: разлят продукт не трябва да се връща в оригиналния контейнер. Може да се 

съхранява най-малко една година в оригинални запечатани контейнери при температура между 

5°C и 30°C. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Избягвайте контакт с кожата и очите; вреден е при вдишване и при поглъщане. Продуктът 

съдържа запалими разтворители; не пушете по време на нанасяне и не носете продукта 

близо до открит огън или източници на топлина. За приложения в затворени помещения 

осигурете подходяща вентилация. Излишният продукт и празните опаковки трябва да се 

изхвърлят в съответствие с действащите разпоредби. Консултирайте се с информационния лист 

за безопасност. 

 

--- 

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. 

EDIZ. 01 от 10.6.2017 г. Ревизия 05 от 25.04.2021 г. 

 


