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aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom 
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím 
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúceho vydania. 
 

PROFI BEFAPUR  Kat. č.: 5935, 
5936 

Aktualizácia 8/2022 
 
Produkt: Polyuretánový dvojzložkový podlahový náter. 
 
Použitie: 
 
 
 
 
Ďalšie informácie: 

Na vytváranie podlahových náterov, liatych podláh, protišmykových a parkovacích plôch 
vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Je vhodný ako finálna podlahová vrstva 
vo výrobných halách, skladoch, autoopravovniach, parkovacích plochách, chodníkoch, 
betónových nádržiach atď. 
 
Náter je flexibilný, ľahko sa aplikuje, je schopný preklenúť drobné statické trhliny a je 
možné ho ľahko čistiť. 

 
Vlastnosti: Veľmi dobré mechanické vlastnosti a oteruvzdornosť, nízkoviskózny, veľmi dobrá odolnosť 

voči chemikáliám, vodeodolnosť, stálofarebnosť. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Konzistencia: 
Farba: 
Objemová hmotnosť: 
Miešací pomer: 
Povrch: 
Pevnosť v tlaku: 
Pevnosť v ťahu pri ohybe: 
Prieťažnosť: 
Preklenutie trhlín staticky: 
Tvrdosť Shore D (po 24 hodinách): 
Odolnosť proti opotrebovaniu „BCA“: 
Prídržnosť: 
Odolnosť proti rázu: 
Doba spracovateľnosti (+20 °C): 
Teplota pre nanášanie: 
Pochôdznosť (+20 °C): 
Plné vytvrdenie (+20 °C): 
Pretierateľnosť (+20 °C): 
Reakcia na oheň: 
Spotreba materiálu: 

bezrozpúšťadlová hmota na polyuretánovej báze 
tekutá (zložka A aj B) 
sivá RAL 7040 (zložka A), nahnedlá, číra (zložka B) 
1 600 kg/m³ (zložka A), 1 100 kg/m³ (zložka B),  
hmotnostný, 5 dielov zložky A : 1 diel zložky B 
lesklý 
41 N/mm2 (EN 13892-2) 
22 N/mm2 (EN 13892-2) 
70 % (DIN 53504) 
trieda A2/A3 (EN 1062-7) 
cca 69 
AR0,5 
B2,0 
IR5 
25 minút 
+10 °C–+ 30 °C 
24–36 hodín 
7 dní 
do 24 hodín 
Efl 
cca 0,7–0,9 kg/m2 (hladký náter v jednej vrstve) 
2–3 kg/m2 (liata stierka) 
 
  

Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Náter sa aplikuje na vytvrdnutý povrch použitej penetračnej hmoty PROFI MULTIGRUND 
EPOXI alebo PROFI TIEFENGRUND EPOXI. 
Povrch penetračnej hmoty musí byť bez nerovností, trhlín a iné vady podkladu musia byť 
vopred vyspravené. Povrch musí byť dokonale uzavretý a bez pórov, bez vlhkosti, prachu, 
mastnôt a všetkých ďalších nečistôt. Povrch penetrácie sa neodporúča presypávať 
pieskom. 
Spôsob aplikácie: 
Náter je dodávaný vo vhodnom miešacom pomere. Pripravený materiál musí byť 
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spracovaný počas jeho doby spracovateľnosti vhodnou technológiou. Mieša sa v danom 
pomere a vykonáva sa tak, že zložka A sa dôkladne premieša a potom sa prileje zložka B. 
Po dôkladnom premiešaní oboch zložiek pomalobežným miešadlom alebo vŕtačkou 
s metlou (za nízkych otáčok – cca 300 ot./min.) sa zmes preleje do čistej nádoby 
(najlepšie plechovky), zotrie sa zo stien a ešte raz sa krátko premieša. 
Namiešaný náter neskladovať vo väčšom množstve a po 5–10 minútach po zmiešaní 
znovu nemiešať – nebezpečenstvo vzniku samovoľnej prudkej exotermickej reakcie! 
Po ukončení prác treba nástroje a pokožku od nevytvrdnutej hmoty očistiť najlepšie 
čističmi na acetónovej báze. Vytvrdnutú hmotu je možné odstrániť mechanicky. 
 
Hladký náter: Aplikovať v zodpovedajúcej spotrebe cca 0,7–0,9 kg/m2 hladidlom a 
valčekom na penetrovaný podklad. Ľahko zjednotiť velúrovým valčekom do kríža. 
 
Liata stierka: Aplikovať v zodpovedajúcej spotrebe cca 2–3 kg/m2 hladidlom 
na penetrovaný podklad. Odvzdušniť ihlovým, oceľovým valčekom. 
 
Elastická membrána: Aplikovať v zodpovedajúcej spotrebe cca 1 kg/m2 hladidlom 
na penetrovaný podklad. Ľahko zjednotiť velúrovým valcom do kríža. 
 
Hmota nesmie byť spracovávaná pri teplotách okolia a podkladu pod +10 °C a nad +30 °C 
- odporúčaná teplota je aspoň +12 °C, (pri teplote pod +12 °C zvyšuje viskozitu a hustne). 
Odporúčaná teplota samotného náteru je na aplikáciu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 
do 65 %. Počas aplikácie a vytvrdzovania nesmie na hmotu prísť vlhkosť ani iné chemické 
zaťaženie. Teplota podkladu nesmie byť nižšia ako +3 °C nad rosným bodom. Podmienky 
musia byť dodržané po celú dobu spracovania až do konečného vytvrdnutia materiálu. 
 
Čistenie náradia: Použité náradie ihneď po skončení práce umyte riedidlom S 6000. 

Odstraňovanie 
odpadu: 
 
Kvalita výrobku: 

 

Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
 
Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu. 

 
Skladovanie: 
 
 
 
Balenie: 

24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzavretých obaloch pri teplote +10 
až +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok 
nesmie zmrznúť. 
 
SET 5 kg a SET 25 kg. 

 
Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 

 
 

 
Profibaustoffe CZ, s.r.o. 
Vídeňská 140/113c 
619 00 Brno 
Tel.:  +420 543 213 303 
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