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ADALASTIC 2000 
béžový/zelený 

Technické informácie: 

Všeobecne: 
ADALASTIC 2000 je bezrozpúšťadlová 2-zložková polyuretánová hmota aplikovaná bezvzduchovým striekaním za 
tepla, ktorá vo vytvrdenom stave vykazuje elastické vlastnosti a to aj pri nízkych teplotách pod bodom mrazu. 
Použitie napríklad pri izolácii mostov, utesnenia zachytávajúcich jímok a vaní, sanácia plochých striech, atď. 
 
Charakteristika 
 

Základ polyuretán 
Farba béžová/zelená 
Špecifická hmotnosť 20°C 1,1 kg/l 
Viskozita zložka A (40°C) asi 200mPas 

zložka B (65°C) asi 200mPas 
Miešači pomer zložka A zložke B 1:1 objemovo 
Čas spracovateľnosti 100 g pri 20°C asi 15 sekúnd 
Pochôdzny pri 20°C asi 30 sekúnd 
Vytvrdenie závisí od teploty okolia, teploty povrchu a hrúbky vrstvy,  

cca: 24 - 48 hodín 
Tvrdosť Shore A 75-85 
Ťahová pevnosť 12 N/mm2 

Rozťažnosť hr: 2mm /20°C 380% 
  

 

Predspracovanie 
S vhodným 2-zložkovým strojným striekaním. Ideálne spracovateľské vlastnosti sú dosahované pri teplotách asi 
45°C pre zložku A, a asi 60°C pre zložku B. Teploty v hadiciach musia byť podľa dĺžky medzi 60-80°C. 
Vlhkosť vzduchu má byť počas aplikácie nižšia ako 80%. Minimálna teplota vytvrdenia je +10°C. 

Podklad 
Podklad musí byť suchý a čistý. Betón a oceľ musia byť (opieskované). Povrch podkladu pretretý Adaflex 100 
vytvoriť podklad, do 24 hodín naniesť ďalšiu vrstvu. Pri veľkých plochách je podkladný betón alebo asfalt 
napenetrovať pomocou Adaflex BG (spotreba 0,3-0,5 kg/m2 podľa podkladu). Vlhký penetračný náter posypať 
kremičitým pieskom (spotreba 0,3-1,5 kg/m2). Na takto pripravených plochách previesť do dvoch týždňov nástrek 
ADALASTIC 2000. 
Trhliny a nerovnosti sa vyrovnajú s Adalastic - Füllprimer (polyuretánová sadra), v priebehu 5 dní naniesť ďalšiu 
vrstvu. 
ADALASTIC 2000 musí byť opatrený naviac s UV-ochranou napr. materiálom "Adaflex 109". 
 

Uskladnenie 
Vo vzduchotesne uzavretých obaloch 6 mesiacov pri izbovej teplote. 
 

Klasifikácia jedov 
Zložka A GK 4    BAGT 617484 
Zložka B GK 3    BAGT 614463 
 

Bezpečnostné opatrenia 
Je potrebné dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia. Je treba dbať na dostatočné vetranie počas spracovania a 
vytvrdzovania. Pary nevdychovať, zabrániť kontaktu s pokožkou a očami. Počas aplikácie nosiť ochranné 
pomôcky. 
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ADALASTIC 2000 FLICKSET 

Technické informácie: 
 
Všeobecne: 
ADALASTIC 2000 Flickset je tekutý bezrozpúšťadlová 2-zložková hmota na báze polyuretánu. Vytvrdená vrstva je 
trvale elastická, nepriepustná pre vodu a v značnej miere odolná voči chemikáliám. 

Prednosti  ADALASTIC 2000 Flickset sa aplikuje ručne a má prijateľný čas spracovania, ako aj rýchlo 
schne. 

Vhodnosť  Opravy chybných miest v Adalastic 2000 alebo k čiastkovému sanovaniu trhlín. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Miešacie pomery 1:3 g/g 
Čas spracovateľnosti asi 20 minút 
Vytvrdenia pri 20°C po 24 hodinách pochôdzny 

pri 20°C po 5 dňoch vytvrdnutý 
Spotreba 2,5 kg/m2 pri 2 mm hrúbke vrstvy 
Farba béžová 
Balenie plechovka á 50g a 150g 
Skladovanie v originálnych uzavretých obaloch 3 mesiace pri 20°C 
Trieda jedov Zložka A4       BAGT č. 
 Zložka A3       BAGT č. 

 
Podkladové vrstvy: Existujúci Adalastic 2000 - povrch musí byť obrúsený a plocha sa musí aktivovať pomocou 

acetónu (namočenou handričkou v acetóne potrieť miesto opravy). Minerálne podklady 
musia byť pevné, čisté a suché. Trhliny v betóne vyplniť PU- sadrou. Kovové podklady 
musia byť čisté, odmastené, opieskované, alebo obrúsené do kovového lesku. 

Skladby vrstiev:       Podklady pre Adalastic 2000 - Adagrund 
Podklady na betóne: Adaflex 100, Adagrund, Adaflex BG 
Podklady na oceli: Adagrund 

Vrchné vrstvy: Adaflex 109 ako ochrana proti UV žiareniu. 

Miešanie:      Obsah obalu zložky B úplne vyliať do obalu zložky A, ak je to potrebné, pomocou gumovej 
stierky vyčistiť a počas 3 minút pomocou miešadla dobre premiešať. 

Spracovanie:  Adalastic 2000 Flickset bude spracovaný pomocou stierky alebo štetca. Ak je potrebné 
rýchlejšie vytvrdzovanie - zvýšiť teplotu pomocou teplovzdušného ventilátora. 

Klimatické podmienky min. 15°C podklad, viac ako 15°C vzduch, Dodržať odstup od rosného bodu. 
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ADAFLEX 109 ELASTIC 

ADAFLEX 109 SMYKUVZDORNÝ 

Technické informácie: 
 
1. POPIS 

Všeobecne    ADAFLEX 109 Elastic a ADAFLEX 109 šmykuvzdorný sú vysoko tuhé polyuretánové nátery s 
max.15% váhy rozpúšťadla 

Prednosti     Elastický, odolný voči poveternostným vplyvom, nemrznúci, odolný voči benzínom 

Vhodnosť     Ak je potrebné zabezpečiť mechanickú odolnosť, zaplavenie vodou, elasticitu, odolnosť voči 
vplyvom počasia, ako horná vrstva povrstvení v záchytných jímkach a prekladiskách RL. 

2. TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Miešacie pomery      4:1 váhovo s Adapur HS tvrdidlom 
Čas spracovateľnosti         pri 23°C 1 hodina 
Vytvrdenia 12-30°C, max. 90% rel. vlhkosti, odolný voči dažďovej vode 

po 3 hodinách  
/23°C plne mechanicky a chemicky zaťažiteľný po 14 dňoch / 

Spotreba 200 g/m2 pri 100µ suchej vrstve 
Farba Šedivý, ďalšie farebné odtiene na požiadanie 
Balenie 8 kg zložka A (10 l plechovice), 2 kg zložka B (2 l konzervy) 
Skladovanie v originálnych uzavretých obaloch zložka A 12 mesiacov, 

zložka B 6 mesiacov 
Trieda jedov GK 4, BAGT č. 619004 obidve zložky 

3. POUŽITIE 
Podkladové vrstvy   Adalastic 2000, staré dobre vytvrdené alkydové živičné nátery, oceľ alebo pozinkovanie s  

  vhodným podkladom, napr. Etozink - zinková prášková farba alebo Epoflex Aktiv Primer HS 
  atď. 

Miešanie 3 minúty miešadlom 
Spracovanie Veľké plochy pomocou valčeka, menšie pomocou Štetca 
Klimatické podmienky       12°-30°C, max. 90% relatívnej vlhkosti vzduchu 

 


