
 

 

 

 

EKOPRODUR 05200 
 

NAZWA CHEMICZNA System poliuretanowy  

 

WYMAGANIA 

TECHNICZNE 

 

Objętościowy stosunek składników POLY : ISO: ……………..... 100 : 100    
Temperatura grzania POLY i ISO…………………………………. 35 - 50ºC 
Temperatura grzania węży ……………………………………..…. 35 - 50ºC 
Ciśnienie składników: …………………….…… 70-100 bar (1015-1450 psi) 
Temperatura składników w beczkach: ……………………………. 15 - 30ºC 
Temperatura otoczenia: …………………….……………………… 10 - 35ºC 
Zalecana temperatura podłoża: …………………………………… 15 - 50ºC 
Wilgotność względna otoczenia: ……………………………………. do 70% 
Wilgotność podłoża porowatego: ……………………………………. do 15% 
Wilgotność podłoża nieporowatego: ……………………………………. 0 % 
 
Powierzchnie natryskiwane powinny być wcześniej przygotowane. Nie 
powinny zawierać pyłu, oleju, luźnych fragmentów oraz innych środków 
mogących zmniejszyć przyczepność piany. 
Przed wykonaniem natrysku należy starannie zabezpieczyć powierzchnie 
sąsiadujących obiektów, okien, drzwi, podłóg, mebli itp., aby uniknąć 
przypadkowego zabrudzenia podczas natrysku –należy pamiętać, że 
natryśnięta pianka ma bardzo dobrą przyczepność i może być trudna do 
późniejszego usunięcia z niepożądanych miejsc. 
Nastawa ciśnienia dla Składnika POLY oraz dla Składnika ISO powinna 
być jednakowa. 
Jeśli piana jest narażona na bezpośrednie działanie promieniowania UV 
(np. światło słoneczne) należy pomalować ją co najmniej dwoma 
warstwami farby ochronnej (zgodnie z zaleceniami producenta farby). 
Przy przetwarzaniu systemu należy uwzględnić wskazówki i informacje 

zawarte w Kartach Charakterystyk obu składników. 

 

DANE INFORMACYJNE 

 

Gęstość pozorna w  wyrobie: ..….…. ≥ 150 kg/m3.. PN-EN 1602:2013-07   
 
Naprężenie ściskające przy 10%                        
odkształceniu względnym ……………………………………. σ10 ≥ 500 kPa 

PN-EN 826:2013-07 
Stabilność temperaturowa:                                  
70ºC, 90% RH, po 48 h ..……………………………………………. d ≤ 4 % 

sz ≤ 4 % 
g ≤ 1 % 

-30°C, po 48h …………….…………………………………………... d ≤ 2 % 
sz ≤ 2 % 

g ≤ 0,5 % 
PN-EN 1604:2013-07 

 
Przyczepność pianki prostopadle do podłoża……………….…. ≥ 300 kPa 

PN-EN 1607:2013-07 
 

Zawartość komórek zamkniętych ……………………………………. ≥ 90%          
PN-EN ISO 4590:2005 

  



 

 

ZASTOSOWANIE 

 

EKOPRODUR 05200 jest przeznaczony do wytwarzania sztywnej powłoki 
mało spienionego tworzywa poliuretanowego na powierzchniach 
wymagających mechanicznego wzmocnienia np. brodziki, wanny, 
elementy karoserii itp. Wykazuje dobrą przyczepność do większości 
materiałów stosowanych do wytłaczania, jak ABS, akryl. 
System EKOPRODUR 05200 jest przetwarzany przy pomocy 
specjalistycznych wysokociśnieniowych, agregatów spieniających, 
wyposażonych w głowicę natryskową. 
Atest Higieniczny PZH: BK/B/0429/01/2019 

 


