
 ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ

CERMIFLOOR PU ELASTIC 2C

İki komponentli, solventsiz,
poliüretan esaslı, elastik self  levelling 
kaplama malzemesi

TANIMI
•	CERMIFLOOR PU ELASTIC 2C poliüretan esaslı, solventsiz, çift 
komponentli, self levelling spor zemin kaplamasıdır.
•	Su geçirimsiz, kimyasallara dayanıklı, elastik, darbe ve sür-
tünmeye dirençli, kendi kendine yayılma özelliği olan, üzerine 
uygulandığı kauçuk levhanın elastikiyetini önlemeyen bir kap-
lamadır.

KULLANIM YERLERİ
Kapalı spor alanları ve çok maksatlı spor zeminleri (basketbol, 
hentbol vb.).

UYGULANABİLİR MALZEMELER
Üzerine CERMIFLOOR PU FILLER elastik poliüretan macun 
çekilmiş kauçuk matlar, kauçuk binderi ile bağlanmış granül 
kauçuk ve/veya EPDM kauçuk zeminler.

UYGULAMA
•	CERMIFLOOR PU ELASTIC 2C iki ayrı kutuda oranları ayarlan-
mış şekilde ambalajlanmıştır. Önce Büyük kutudaki ana mal-
zeme karıştırılır.
•	Küçük kutuda bulunan “SERTLEŞTİRİCİ”nin tümü, büyük 
kutuda bulunan “ANA MALZEME”nin içine dökülerek karıştırıl-
malıdır. Ayrıca bu karışım temiz bir kovaya aktarılarak bir süre 
daha karıştırılmalıdır.
•	Karıştırma işinin uygun bir karıştırıcı ucu kullanılarak elekt-
rikli karıştırıcı ile yapılması tavsiye edilir. Karıştırılmış olan 
malzemenin tümü kullanım süresi içinde tüketilmelidir. Aksi 
takdirde geri dönüşümü olmayan jelleşme başlayacağından 
kullanım imkânsız olacaktır.
•	Uygulama seviye tarağı veya mala ile yapılır.
•	Uygulama yapılmış yüzeyin, vakit kaybetmeden kirpi rulo ile 
işlemden geçirilerek olası hava kabarcıklarından arındırılması 
gerekir. 8-10 saat süre ile sudan korunmalıdır.

SARFİYAT
1 mm kalınlık için m2	sarfiyatı	~1,4	kg’dır.
Tavsiye edilen uygulama kalınlığı istenilen basınç mukaveme-
tine	bağlı	olarak	2	mm’dir.

AMBALAJ
20 kg setler halinde temin edilir; (A: 16 kg + B: 4 kg) 

DEPOLAMA
Orijinal	ambalajında,	+35	°C’nin	altında,	dondan	korunarak	
depolandığında bekleme süresi 12 aydır.

•	Tam	elastik	yapısından	dolayı,	çatlak	
köprüleme	özelliğine	sahiptir.	(1,5-3,0	mm)
•	Kolay	temizlenir,	çizilmez,	hijyeniktir.
•	Ani	sıcaklık	değişiminden	ve	beton	
yüzeyindeki	genleşmelerden	etkilenmez.
•	Derzsiz	bir	yüzey	oluşturur.
•	Kolay	uygulanır	ve	uzun	süre	bakım	
gerektirmez.
•	Sürtünme	ve	aşınmaya	karşı	sınırlı	
dirençlidir.

ÖZELLİKLERİ



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
•	Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı 
komponentler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas ettiği 
takdirde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, ciddi durum-
larda doktora başvurulmalıdır.
•	Uygulama sırasında mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük 
takılmalıdır.
•	Kürlenmemiş malzemelerin gıdalara bulaşmasından sakınıl-
malıdır.
•	Çalışma sahasına ateşle yaklaşmak tehlikelidir.
•	Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.
•	Ayrıca malzemelerin Güvenlik Bilgi Föyleri teknik servisimiz-
den temin edilebilir.
•	Kürünü tamamlamış malzemeler tamamen zararsızdır.

ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Poliüretan

Renk: Birçok RAL Renkleri

Karışım Oranı: Ana malzeme: Sertleştirici = 4 : 1 (ağırlıkça)

Kullanım Süresi: Karıştırma işlemine başlanması ile 20 °C ortam ısısında 40 ±5 dakikadır.

Kuruma Süresi: Bağıl nem ve ısıya bağlı olarak 6-10 saat

Yoğunluk (25 °C):
Ana Malzeme:
Karışım:

1,50 ±0,06 gr/cm3

1,40 ±0,06 gr/cm3

Vizkozite (25 °C):
Ana Malzeme:
Sertleştirici:
Karışım:

3.200 ±800 mPas
210 ±30 mPas
1.400 ±300 mPas

VOC:
EU yönetmeliği 2004/42:

0
EU	Direktifi	2004/42’ye	göre	kullanıma	hazır	üründe	izin	verilen	maksimum	uçucu	organik	bileşik	
(voc)	içeriği	550/500	g/L’dir.	(2007/2010	limitleri)

TOC:
Karışım: %40-47

Sertlik: Shore D: 40 ±5
Shore D: 85 ±5

D 412-06A
D 412-06A

Yırtılma Mukavemeti: 21 N/mm2 D 624-00

Çekme Mukavemeti: 16,2 N/mm2 D 412-060

Elastikiyet: %154 D 412-060




