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INSTRUKCJA TECHNICZNA

ŻYWICA POLIURETANOWA PU 4533 i UTWARDZACZ UT 3390
Bezbarwne spoiwo żywiczne poliuretanowe UHS - ultra high solid

• bezbarwne spoiwo żywiczne tixotropowe dwukomponentowe

• praktycznie prawie bezrozpuszczalnikowe

• do kamieni, kruszyw i podłoży mineralnych                   

OPIS PRODUKTU

ŻYWICA POLIURETANOWA PU 4533 – gęste spoiwo poliuretanowe, zawierające 
max 5% rozpuszczalników. Do formułowania twardych elastycznych powłok 
lakierniczych, hydrofobowych, odpornych na czynniki chemiczne i mechaniczne.            

ŻYWICA POLIURETANOWA PU 4533 – przeznaczona głównie na podłoża 
mineralne, beton, asfalt i drewno.

Parametry zestawu 2-K:           żywica poliuretanowa PU 4533 : utwardzacz UT 3390           wagowo: 1,1 : 1

ZASTOSOWANIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Gęstość, max. g/cm3 1,05

Lepkość, kubek Forda Ф4, max. s tixo

Czas schnięcia w temp. 20±2°C przy wilgotności powietrza 55±5%:
1°, max
4°, max
7°, max

min
h
dni

70
6
3

Twardość s 175

Czas życia mieszanki min 60
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12 miesięcy od daty produkcji

Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu 
zaniku zapachu. 

METODY APLIKACJI

Przygotowanie
podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, bez spękań.

Przygotowanie
produktu

Żywicę poliuretanową PU 4533 wymieszać z utwardzaczem UT 3390 
w proporcji 1,1 : 1 wag. Ujednorodnić.

Malowanie • Metoda aplikacji: dobrać odpowiednią metodę aplikacji.
• Czas życia mieszanki: 60-90 min zależnie od temperatury
• Żywica powinna być aplikowana w temperaturach +15°C do +25°C, przy wilgotności 

względnej powietrza od 40% do 65%.
• Temperatura podłoża min. 15°C, max. 35°C
• Temperatura powietrza min. 15°C, max. 35°C
• Temperatura farby min. 15°C, max. 35°C

Mycie narzędzi Do czyszczenia akcesorii malarskich należy zastosować Akasol

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

KOMPLETY

2,5 kg i 40 kg

KOMPLETY

Produkt przechowywać w temperaturze powyżej 5°C, ale nie wyższej niż 25°C. Produkt 
niepalny. Środki gaśnicze: proszki i piany gaśnicze, nie stosować do gaszenia wody
w pełnym strumieniu.

JAAR FHU Rafał Radecki jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak 
bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na 
celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do 
odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego 
kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób 
obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej 
informacje  podane zostały w dobrej  wierze,  wg aktualnego stanu naszej  wiedzy               
 i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych 
edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. 
Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji  swoich produktów 
w ramach ich rozwoju technologicznego. Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa 
konkretnych zastosowań.


