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Vlasnosti: • odolná proti UV žiareniu, 
• prekrývajúca trhliny do 0,3 mm, 
• pružná pri teplotách až do -30 °C, 
• bez obsahu rozpúš�adiel 
• dobré mechanické vlastnosti, 
• paropriepustná, 
• vysoká hustota proti CO2, 
• nepenivá, 
• po vytvrdnutí fyziologicky nezávadná 

Použitie: Produkt AB-PUR 211 sa používa na betón, potery, drevo a vláknitý cement. Produkt AB-PUR 211 
obsahuje zablokované tvrdidlo, ktoré sa uvo��uje pri pôsobení vzdušnej vlhkosti a sú�asne reaguje 
s obsiahnutým polyolom. Po�as prvých dní tvrdnutia sa z tohto dôvodu vytvára nepríjemný zápach. 
Produkt AB-PUR 211 sa preto používa len v exteriéroch. Produkt AB-PUR 211 reaguje aj pri 
teplotách do +1 °C a pri relatívnej vlhkosti do 90 %. Produkt AB-PUR sa používa v rámci systémov na 
balkónoch, terasách, parkoviskách a dopravných stavbách ako krycia vrstva so stálym odtie�om, 
odolná proti UV žiareniu, s ve�mi vysokou odolnos�ou proti opotrebeniu. Vyžiadajte si, prosím, rady 
pre konkrétny systém. 

Spotreba: 300 – max. 700 g/m2 na každý pracovný úkon (retencia rozpúš�adla). 

Odolnos�: • voda, 
• zásady, 
• transformátorový olej 
• zriedené kyseliny, 
• rafinovaný petrolej, 
• alifatické rozpúš�adlá 

Technické 
údaje: 

Zmiešavací pomer A : B 1-zložková 
Hustota (23 °C) cca. 1,30 g/cm3 

Obje pevných zložiek cca. 75 % 
Viskozita (23 °C) cca. 1 200 mPa ± 200 

Tvrdos� pod�a Shora (DIN 53505) po 7 d�och > 90 
Pevnos� v �ahu (DIN 53504) po 7 d�och > 10 N/mm2 

Pomerné pred�ženie pri pretrhnutí (DIN 53504) po 30 d�och > 200 % 
Index paropriepustnosti cca. 4 000 µm 

Sú�inite� nepriepustnosti CO2 > 700 000 µm 

Bod vzplanutia > 45 °C 
Uvádzanú údaje sú hodnoty zistené v laboratóriu a nie sú žiadnymi špecifikáciami. 

 

Údaje pre 
spracovanie: 

Doba spracovania (1 °C/23 °C/30 °C) 1-zložková 
Teplota objektu minimálne 1 °C do maximálne 30 °C 
Teplota materiálu 15 °C – 25 °C 
Minimálna relatívna vlhkos� vzduchu 
Maximálna relatívna vlhkos� vzduchu 

40 % 
90 % 

Doba prestoja po nasledujúci pracovný úkon 
(posypanie kremi�itým pieskom predlžuje tento 
�asový interval) 

  1 °C: min. 24 hod. max. 36 hod. 
23 °C: min. 16 hod. max. 24 hod. 
30 °C: min. 12 hod. max. 24 hod. 

��������	

�
1-zložková polyuretánová povrchová úprava, 
pigmentovaná, bez obsahu rozpúš�adiel 
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Vytvrdnutie do priechodnosti (1 °C/23 °C/30 °C) 24 hodín/16 hodín/12 hodín 

Vytvrdnutie do mech. za�aženia (1 °C/23 °C/30 
°C) 

72 hodín/24 hodín/24 hodín 

Vytvrdnutie do chem. za�aženia (1 °C/23 °C/30 
°C) 

7 dní/5 dní/5 sní 
�

Formy dodávok: Obal 7 kg 
Obal 30 kg 

Farebné odtiene: štrkovo sivá cca. RAL 7032 (iné farebné odtiene na požiadanie) 
- kvôli použitým surovinám a z výrobných dôvodov sú možné mierne farebné odtiene/odchýlky od 
šarží – 

Doba 
skladovania: 

3 mesiace, v chlade a suchu, v originálnom obale, pri teplote 15 – 25 °C (na vyššie položených 
miestach – nad hlavou) 

 1. Príprava povrchu 
Betón/poter 
Pred povrchovou úpravou sa povrch musí upravi� vhodnou metódou, napr. tryskanie brokmi – 
Blastrac. 
Minimálne požiadavky: 
nesmie by� zne�istený kalmi, olejom, tukmi a substanciami znižujúcimi pri�navos�, 
savý, 
minimálna odolnos� proti odtrhnutiu 1,5 N/mm2, 
zvyšná vlhkos� betónu max. 4 % (hmot.). 
V závislosti od podkladov sa podklad pripraví pomocou základného náteru a/alebo špacht�ovanou 
hmotou prípravkami AB-POX 002, AP-POX 008 alebo AB-PUR 038 tak, aby nebol porézny. 
Pri o�akávanom dodato�nom premo�ení zo zadnej strany, pri zvyšnej vlhkosti betónu max. 6 % alebo 
pri matne vlhkom betóne použite prípravok AB-POX 010. 
Odporú�ame jemné zbrúsenie povrchu. Nie je vhodný na povrchovú úpravu tropických drevín 
(vytiahnutie živice). 
Vláknitý cement 
Po odbornom vy�istení povrchu sa vykoná uzatvorenie povrchu v 2 vrstvách. 
Minimálne požiadavky: 
nesmie by� zne�istený kalmi, olejom, tukmi a substanciami znižujúcimi pri�navos�, 
savý. 
Pozri aj „Všeobecné smernice na prípravu a spracovanie“ spolo�nosti ABP. 
 
2. Spracovanie 
Prípravok na povrchovú úpravu zohriaty na minimálne 15 °C pomaly a dôkladne rozmiešajte 
pomalobežnými miešadlom (300 – 400 ot./min.) po dobu cca. 3 minút, kým nedosiahnete vytvorenie 
homogénnej hmoty. Plnivá primiešajte až po tomto rozmiešaní. Obsah obalu rozotrite okamžite po 
zamiešaní na plochu. Produkt AB-PUR 211 sa najlepšie nanáša jemným hrebe�om alebo natieracími 
val�ekmi s krátkym vlasom. Zabrá�te tvorbe kaluží. Dôležité je, aby ste neprekro�ili stanovené 
maximálne nanášaní množstvo, pretože pri príliš ve�kých hrúbkach dochádza k retencii rozpúš�adla 
a vznikajú nerovnomerne vytvrdnuté vrstvy. 
Po, po�as a po nanesení povrchovej úpravy dbajte na odstup od rosného bodu (+3 °C). Pri teplotách 
nižších ako +8 °C dbajte na dostato�né preschnutie jednotlivých vrstiev, pri�om jednotlivé vrstvy 
nesmú by� príliš hrubé, pretože pri tom dochádza k retencii rozpúš�adla a vznikajú nerovnomerne 
vytvrdnuté vrstvy. Pri nízkych teplotách odporú�ame zakaždým posyp, �ím zaistíte dobré 
odvzdušnenie a rekcie. 
 
3. Príklad systému 
Nasledujúce údaje platia pre teploty objektu a pôdy 15 – 23 °C. Vyššie a nižšie teploty prinášajú 
zmeny náplní a spotreby na m2. 
 
Balkóny a terasy: 
Prípravok AB-PUR 211 má univerzálne použitie. Nižšie uvádzame momentálne naj�astejšie aplikácie: 
 
Základný náter: 
AB-POX 002, AB-POX 008, AB-POX 010 alebo AB-PUR 038. 
Spotreba: cca. 300 – 500 g/m2; jemný posyp kremi�itým pieskom so zrnitos�ou 0,1 – 0,3 mm (cca. 1 
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kg/m2). 
 
Povrchová úprava natieraním: 
AB-PUR 211, štrkovo sivý, cca. 1 : 0,5, plnený kremi�itým pieskom Ø 0,4 – 0,7 mm. 
Spotreba: cca. 60 g/m2 spojiva, plus kremi�itý piesok. 
 
Krycia povrchová úprava: 
AB-PUR 211, štrkovo sivý. 
Spotreba: cca. 300 g/m2. 
 
Hrúbka systému: cca. 1,5 mm. 
 
Krycia povrchová úprava pre sypané povrchové úpravy: 
Prostriedok AB-PUR 211 sa dá aplikova� na balkónoch, pavla�iach a strechách ur�ených na 
parkovanie aj ako krycia povrchová úprava odolná proti UV žiareniu a odolná proti oteru pre plochy so 
sypanými povrchovými úpravami. 
Spotreba: 2 × cca. 400 – 50 g/m2. 
Pri profesionálnom ošetrovaní dosiahnete výrazné pred�ženie životnosti povrchovej úpravy. 
 
4. Odolnos� proti chemikáliám 
Ve�mi dobrá odolnos� proti: 
zriedeným kyselinám, 
zriedeným zásadám, 
slanej vode, 
odpadovým vodám, 
alifatickým rozpúš�adlám, 
minerálnym olejom, 
teplotná odolnos� v rozsahu +80 až -30 °C. 
 
Listy, krv, �ervené víno, káva at�. obsahujú organické farbivá, ktoré spôsobujú sfarbenie. 
 
5. Formy dodávok 
Pracovné balenie 7 kg 
Pracovné balenie 30 kg 
 
6. Bezpe�nostné opatrenia 
Prostriedok AB-PUR 211 obsahuje rozpúš�adlá, kvôli ktorým je potrebné dostato�né vetranie. Pri 
nedostato�nom vetraní používajte dýchaciu masku s prívodom vzduchu. Nevdychujte výpary 
a zabrá�te kontaktu s pokožkou. Pri práci používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice 
a ochranné okuliare. Dbajte na dobré vetranie priestorov. Pri kontakte s pokožkou si postihnuté 
miesto okamžite umyte ve�kým množstvom vody a mydlom. Po zasiahnutí zraku si o�i okamžite 
dôkladne vypláchnite vodou (f�aša na oplachovanie z lekárne) a vyh�adajte lekársku pomoc. Pri práci 
nejedzte, nefaj�ite a nemanipulujte s otvoreným plame�om. Vždy dôsledne rešpektujte a dodržiavajte 
upozornenia na nebezpe�enstvá a bezpe�nostné odporú�ania uvedené na obaloch, v 
bezpe�nostných listoch, ako aj v platných predpisoch odborových združení. 
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