
CONBAR CONCOVER PRO

CONBAR CONCOVER PRO jest dwuskładnikowym, akrylowym poliuretanem na bazie rozpuszczal-
nika. Zapewnia najwyższą odporność na działania mechaniczne, ścieranie i zarysowania. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowania

• Powierzchnie mikrocementowe
• Parkingi, garaże
• Posadzki przemysłowe, komory chłodnicze
• Strefy rekreacyjne
• Posadzki betonowe
• Zabezpieczenie posadzek poliuretanowych, epoksydowych
• Zabezpieczenie powierzchni drewnianych na zewnątrz
• Różnorodne zabezpieczenia na zewnątrz
• Balkony, tarasy, ciągi komunikacyjne

Zalety

• Bezbarwny
• Łatwy w aplikacji
• Odporny na promieniowanie UV
• Odporność na tarcie i warunki atmosferyczne
• Szybko wiąże
• Ukrywa niedoskonałości
• Stabilny do 80°C

Właściwości podłoża

Podłoże musi mieć następujące właściwości mechaniczne:
• Spójne (test pull off musi wykazać minimum 1,4 N/mm2 )
• Równe i regularne
• Bez spękań i szczelin. Jeśli występują, to muszą zostać naprawione przed aplikacją
• Czyste, suche, wolne od kurzu, luźnych powłok, substancji oleistych, pozostałości organicznych, 
mleczka cementowego

Warunki aplikacji

Nakładać w temperaturze: od 10°C do 25°C, wilgotność podłoża: < 4%
Przed nałożeniem drugiej warstwy zalecamy przeszlifować pierwszą warstwę papierem ściernym 
o gradacji 220.
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Mieszanie

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikami. Następnie należy składnik B (utwardzacz) wprowadzić 
do składnika A (poliuretan) poprzez mechaniczne mieszanie w stosunku 2:1 (2 części wagowe 
składnika A i 1 część wagowa składnika B). Pozwoli to uniknąć pojawienia się kraterów lub różnic 
w jasności.

Aplikacja

Przed nałożeniem CONCOVER PRO należy sprawdzić czy powierzchnia jest sucha i wolna od 
kurzu. Należy odczekać co najmniej 24 do 48 godzin przed nałożeniem poliuretanu na mikroce-
ment w zależności od warunków pogodowych i wentylacji. Przed nałożeniem CONCOVER PRO 
należy zastosować podkład pod lakier CONBAR CONPRIMER. CONCOVER PRO nakładać wyso-
kiej jakości wałkiem o długości włosia min. 6mm lub natryskiem bezpowietrznym. Przed nałoże-
niem drugiej warstwy odczekać od 8 godzin do maksymalnie 2 dni. Najczęściej konieczna jest 
aplikacja dwóch warstw.

Zużycie

Ok. 0,18kg/m2 (1 warstwa).

Dane techniczne

- 2 części wagowe składnika A (poliuretan) i 1 część wagowa składnika B (utwardzacz)
- Czas otwarty: 45 min.
- Kolor: bezbarwny.
- Delikatny ruch pieszy możliwy po 24h, pełne obciążenie po 14 dniach

Opakowania

Produkt CONCOCER PRO oferowany jest w opakowaniu 4kg + 2kg.

Przechowywanie

Produkt CONBAR CONCOVER PRO może być przechowywany przez 6 miesięcy w oryginalnie 
zamkniętych
opakowaniach, w suchym pomieszczeniu i z dala od substancji łatwopalnych w temperaturze od 
+10°C do
+25°C.

Czyszczenie narzędzi

Nie utwardzony CONCOVER PRO może być wyczyszczony acetonem i alkoholem. Po utwardze-
niu, nie może zostać rozpuszczony.
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Czyszczenie i utrzymanie

Jeśli powłoka się zużycie w związku z ciężkim ruchem lub pogodą, to należy ją odmalować. Do 
usuwania plam można stosować alkohol izopropylowy. Mocne kwasy się nie nadają. Niektóre 
rozpuszczalniki mogą uszkodzić powłokę. Jeśli tak się stanie, to uszkodzona powłoka powinna 
zostać usunięta i nałożona odnowa. Sugerujemy zabezpieczanie posadzki od czasu do czasu 
ochronnym woskiem.

Bezpieczeństwo

CONCOVER PRO zawiera izocyjaniany i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować opisane 
środkibezpieczeństwa. Jak ogólną zasadę należy przyjąć, że należy zapewnić odpowiednią wen-
tylację i unikać kontaktu produktu ze skórą. Produkt należy stosować tylko w celach i zgodnie ze 
sposobami opisanymi w tej karcie. Produkt powinien być stosowany tylko przez wykwalifikowa-
nych użytkowników. Nie zaleca się stosować go przez niedoświadczonych/prywatnych użytkow-
ników. Należy stosować maski z absorbentem chemicznym, okulary ochronne oraz gumowe ręka-
wiczki.

Ochrona środowiska

Puste opakowania powinny być traktowane tak samo jakby były pełne. Opakowania powinny 
być
traktowane jako odpad niebezpieczny i przekazane do odpowiedniej utylizacji. Jeśli w opakowa-
niach
pozostały jakieś resztki produktu, to nie należy ich mieszać z innymi substancjami, bez sprawdzenia
możliwych, niebezpiecznych reakcji.
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