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OPIS PRODUKTU 
 

Szybkoschnąca, dwuskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie żywic 

poliuretanowych. Powierzchnia matowa z wysoką odpornością na 

kredowanie i stabilnością koloru. 

 

ZASTOSOWANIE 

Jako farba nawierzchniowa na odpowiednio dobrane do zastosowania 

farby podkładowe. Głownie stosowana w budownictwie na konstrukcje 

stalowe hal. Zastosowania zarówno do wnętrza jak i na zewnątrz.  

 

DOSTĘPNOŚĆ 

 

Nazwa i Typ Grupa dostaw Artykuł nr 

CHARPUR FC HC FINISH, 

nawierzchnia poliuretanowa 28,5 kg 

(szara lub biała) 

D SOFL03 

 
Inne kolory według palety RAL, dostępne na zamówienie. 

 

 

ODPORNOŚCI 

Chemiczna - woda, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad, oleje i smary, 

krótkotrwale na paliwa i wiele rozpuszczalników. 

Mechaniczna i na czynniki atmosferyczne - powłoka jest elastyczna  

i twarda, w dużym stopniu niewrażliwa na udar, bardzo odporna na 

ścieranie. Odporna na kredowanie i zachowuje wysoką stabilność kolorów. 

Termiczna - suche powietrze do 150°C. 

. 

 
 

 

 

TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE 
 

Składowanie w oryginalnych opakowaniach,  

w chłodnych i suchych pomieszczeniach: 18 miesięcy 

od daty produkcji. 

 

SPOSÓB MONTAŻU 

 

Charpur FC HS Finish jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego. 

 

Przygotowanie powierzchni 

Stal: - obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa 2 1/2 (EN ISO 8501-1). 

 

Powierzchnie ocynkowane ogniowo: - odtłuścić, usunąć naloty soli cynkowych, omieść ścierniwem (sweeping). 

 

Aluminium: - odtłuścić, powierzchnie zmatowić szlifowaniem lub omieść ścierniwem (sweeping).  

 

Zalecane systemy malarskie 

Podkład: 1 x Charpox FC Speed Primer 

Nawierzchnia: 1 x Charpur FC HS Finish 
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Przygotowanie materiału do pracy 

Składnik A i B wymieszać dokładnie w podanym stosunku. Przygotować tylko tyle materiału,  

ile możemy wypracować w podanym czasie żywotności mieszaniny. 

 

Warunki aplikacji 

Aplikować na czystą i suchą powierzchnię o temperaturze 3°C powyżej punktu rosy.  

Nie aplikować poniżej +5°C i relatywnej wilgotności powietrza powyżej 80 %. 

 

Aplikacja 

Natrysk powietrzny lub bezpowietrzny Airless. 

 

Kolejne warstwy 

Pomiędzy farbami podkładowymi oraz między podkładem a nawierzchnią - min. 1 godzina, maks. 3 dni 

Pomiędzy dwoma warstwami farby nawierzchniowej - min. 4 godziny. 

 

Pełne utwardzenie 

przy 10°C ok. 14 dni 

przy 20°C ok. 10 dni 

przy 30°C ok. 7 dni 

 

Czyszczenie narzędzi 

Używać do mycia rozcieńczalnik - Verdunnung 65. W przypadku przerw w pracy należy przemyć narzędzia  

przed upływem czasu podanego jako żywotność mieszaniny. 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
 

Zużycie 
- teoretyczne: 0,13 - 0,14 kg/m2  przy 60 µm suchej warstwy 

- praktyczne: 0,20 - 0,21 kg/m2 przy 60 µm suchej warstwy 

Zalecana grubość warstwy 
W zależności od sposobu aplikacji i potrzeb: 60 µm DFT odpowiada 95 µm 

na mokro. 

Stosunek mieszania 

18 części wagowych - składnik A 

1 część wagowa - składnik B 

lub 

11 części objętościowych - składnik A 

1 część objętościowa - składnik B 

Gęstość 1,4 - 1,5 kg / litr (zależnie od koloru) 

Żywotność mieszaniny 

przy 10°C ok. 5 godzin 

przy 20°C ok. 3 godziny 

przy 30°C ok. 2 godziny 

Zawartość ciał stałych 
- wagowo - ok. 77 % (zależnie od koloru) 

- objętościowo - 64 % (DIN 53219) 

Temperatura zapłonu 

Składnik A 25°C 

Składnik B 38°C 

Mieszanina A+B 27°C 

Czasy schnięcia  

według normy DIN 53150 

- dla warstwy DFT 60 m i przy temp. 23°C 

suchość TG 1 45 minut 

suchość TG 4 2 godziny 

suchość TG 6 4 godziny 

VOC patrz Karta Charakterystyki produktu 

Rozcieńczalnik Rozcieńczalnik (Verdunnung) 65. 

 

 


