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Obszary stosowania 

Odporne na światło, zawierające 
rozpuszczalniki, twardo-
elastyczne, barwne, dwuskładni-
kowe zamknięcie na bazie wyso-
kojakościowych, alifatycznych 
żywic poliuretanowych. Element 
składowy systemu Remmers OS 
11a. 

Właściwo ści produktu 

Odporne na światło, odporne che-
micznie zamknięcie na powierzch-
nie przejezdne, przy lekkim obcią-
żeniu mechanicznym. Zapobiega 
wnikaniu szkodliwych substancji 
rozpuszczonych w wodzie, pod-
wyższa odporność chemiczną  
i odporność na ścieranie. 

Podło że 

Beton i jastrych cementowy zgod-
nie z instrukcją techniczną do pro-
duktów Remmers Epoxy Primer 
OS 11 / PUR Color OS 11 VS. 

Przygotowanie mieszanki 

Obydwa składniki dostarczane są 
w specjalnych pojemnikach, zapa-
kowane w odpowiednich propor-
cjach.  
Najpierw należy zamieszać skład-
nik żywiczny (składnik A). Składnik 

z utwardzaczem (składnik B) nale-
ży wlać w całości do pojemnika  
z żywicą (składnik A). Obydwa 
składniki należy wymieszać za 
pomocą wolnoobrotowej mieszarki 
(300-400 obr./min.) aż całkowicie 
znikną smugi (min. 3 minuty). Mie-
szankę przelać do innego pojem-
nika i jeszcze raz zamieszać.  
Gotową mieszankę, bezpośrednio 
po wymieszaniu, należy rozprowa-
dzić w odpowiedni sposób na 
przygotowanej powierzchni. 

Kolory 

Zgodnie z zamówieniem 

Proporcje mieszania 

100 : 22 wg części wagowych 

Wskazówki dotycz ące  
stosowania 

Podczas pracy należy stosować 
odpowiednie osobiste wyposaże-
nie ochronne (patrz także punkt 
osobiste wyposażenie ochronne). 

Sposób stosowania/aplikacja: 
Remmers PUR Top OS 11, jako 
ostateczne zamknięcie, jest roz-
prowadzany raklą gumową lub 
pacą stalową a następnie wałko-
wany odpowiednim wałkiem do 
materiałów poliuretanowych,  
w krzyżujących się kierunkach. 
Unikać tworzenia kałuż. Czas 
przystąpienia do rozprowadzania, 
przy temperaturze 20°C, wynosi 
ok. 5 minut.  
W celu uzyskania wysokojako-
ściowego efektu wizualnego zale-
ca się dodatkowe wałkowanie  
w jednym kierunku wałkiem do 
dużych powierzchni. 
 
Temperatura stosowania: 
Temperatura materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża minimum 
10 °C, maksimum 30 °C. Wilgot-
ność względna powietrza powinna 
znajdować się w przedziale 40%-
85%. Temperatura podłoża powin-

Dane techniczne produktu  

Kolor: zabarwienie wg zamówienia 
Zawartość ciał stałych: >70 % 
Gęstość (20 °C): ok. 1,3 g/cm³  
Lepkość (20 °C): ok. 800 mPa•s  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6077 

PUR Top OS 11 
Odporne na światło, pigmentowane zamknięcie po-
liuretanowe stanowiące składnik systemu powłoko-
wego OS 11a na obszary zadaszone i wystawione 
na działanie czynników atmosferycznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcje 
mieszania 

dwóch skład-
ników 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas miesza-
nia 

 Malowanie 
pędzlem, 
wałkiem 

 Czas przydat-
ności do 
użycia po 

wymieszaniu 

 Okres składo-
wania 

 Przechowywać w 
miejscu chronio-

nym przed 
mrozem 
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na być wyższa o co najmniej 3°C 
od punktu rosy. 
 
Czas przydatno ści do stosowa-
nia po wymieszaniu: 
Przy 20°C:  ok. 30 minut 

Wyższe temperatury skracają, a 
niższe wydłużają czas przydatno-
ści do stosowania po wymieszaniu. 
 
Czas schni ęcia: 
Przy 20°C  ok. 16-24 godzin 

Pełną odporność na obciążenia 
mechaniczne osiąga się przy 20°C 
po 2 dniach. 
Niskie temperatury wydłużają czas 
schnięcia. 
 
Nakładanie dodatkowej warstwy: 
W razie nakładania dodatkowej war-
stwy, w czasie 16-24 godzin od na-
niesienia zamknięcia, można ją na-
kładać bez szlifowania powierzchni. 
W razie późniejszego układania 
powłoki konieczne jest staranne 
przeszlifowanie. 

Narzędzia, czyszczenie  

Paca stalowa, rozciągaczka gu-
mowa, wałek do materiałów poliu-
retanowych, mieszarka względnie 
mieszarka przeciwbieżna.  
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy natychmiast na świeżo 
usuwać rozpuszczalnikiem V 101. 
Podczas czyszczenia należy sto-
sować zabiegi ochronne (patrz 
także osobiste wyposażenie 
ochronne). 

Osobiste wyposa żenie ochronne 

Odpowiednie rękawice nitrylowe 
(np. Tricotril firmy KCL, okulary 
ochronne, osłona chroniąca przed 
rozpryskami, koszula z długimi 
rękawami lub zarękawki. 
Przy natryskiwaniu materiałów 
nadających się natrysku konieczne 
jest dodatkowe wyposażenie 
ochronne (filtr oddechowy). Patrz 
karta charakterystyki. 

Wskazówki 

Na połączonych powierzchniach 
należy stosować materiał z jednej 
partii produkcyjnej, ponieważ  
w przeciwnym wypadku może 
dojść do różnic w odcieniu, poły-
sku i fakturze powierzchni. 
 

W przypadku ciemnych lub wysoko 
pigmentowanych odcieni, pomimo 
starannej aplikacji, może dojść do 
różnic w odcieniu lub powstania 
lekkiej faktury. Jest to uwarunko-
wane systemem nie stanowi obni-
żenia przydatności produktu.  
W razie wątpliwości należy wcze-
śniej wykonać powierzchnię prób-
ną. 
Ścierające obciążenia mechanicz-
ne prowadzą do powstania śladów 
po ścieraniu. 
Nie nadaje się na powierzchnie 
obciążone pojazdami z kołami 
metalowymi lub poliamidowymi!  
Nie nadaje się do pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi. 
 
Dalsze wskazówki na temat spo-
sobu stosowania, budowy systemu 
i pielęgnacji wskazanych produk-
tów znajdują się w aktualnej in-
strukcji technicznej i zaleceniach 
systemowych firmy Remmers. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki blaszane 22 kg 

Zużycie: 
300 - 600 g/m² 

Składowanie:  
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, nie zmieszane, przy 
składowaniu w chłodnym miejscu 
(10 – 25 °C) ale nie nara żonym na 
działanie mrozu – składowanie 12 
miesięcy. Unikać bezpośredniego 
promieniowania słonecznego. 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie  

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w transporcie, pod-
czas składowania i stosowania 
oraz usuwania i ochrony środowi-
ska zawarte są w aktualnej karcie 
charakterystyki.  

Kod GIS: PU 50 

Zawarto ść VOC: 
Wartość graniczna Unii Europej-
skiej dla tego produktu (kat. A/j)  
maks. 500 g/l (2010) 
Ten produkt zawiera < 500 g/l 
VOC 
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Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka 

 

Odporność na ścieranie  ubytek masy < 3000 mg 

Przepuszczalność CO2: sD > 50 m 

Przepuszczalność pary wodnej: klasa III 

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody: w < 0,1 kg/(m2 x h0,5) 

Kompatybilność cieplna: ≥ 1,5 (1,0) 1) N/mm² 

Odporność na silną agresję chemiczną Zmniejszenie twardości < 50 % 

Zdolność do mostkowania rys B 3.2 (-20°C) 

Odporność na uderzenie Klasa I 

Przyczepność przy odrywaniu: ≥ 1,5 (1,0) 1) N/mm² 

Reakcja na ogień: Klasa Efl 

Odporność na poślizg: klasa III 

1) Wartość w nawiasach to najniższy dopuszczalny pojedynczy odczyt 
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Podkłady z żywic syntetycznych przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych 

Reakcja na ogień: Efl
 

Wydzielanie substancji korozyjnych: SR 

Odporność na ścieranie: ≤ AR1 

Przyczepność: ≥ B1,5 

Odporność na uderzenia: ≥ IR4 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


