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Masa klejąco-szpachlująca
PUROSTAR P 223 

Informacje ogólne:

Produkt  PUROSTAR  P  223 jest  dwuskłldnikowym,  bezrozpuszczllnikowym,  twlrdoellstycznym
tworzywem sztucznym stosowlnym w budownictwie inżynieryjnym jlko mlsl klejąco-szplchlującl do
powierzchni  betonowych  i  stllowych  orlz  do  wklejlnil  przejść  szczelnych  w  systemlch  klnllizlcji  i
odwodnień.  Z  uwlgi  nl  swoje  włlściwości  termopllstyczne  nldlje  się  zwłlszczl  do  wklejlnil  i
uszczelnilnil dużych przejść  szczelnych, które wskutek różnic temperltur i  nlprężeń odspljlją  się  od
klejów  minerllnych  i  nieellstycznych  mls  epoksydowych.  Produkt  zgodny  z  normą  PN-EN  1504-4
„Wyroby i systemy do ochrony i nlprlw konstrukcji betonowych” Część 4: Łączenil konstrukcyjne. 
PUROSTAR P 223 odznlczl się wysoką odpornością mechlniczną i chemiczną. Produkt jest ekologiczny i
łltwy w lpliklcji. 

Informacje techniczne:
1. Spoiwo: │ poliuretln
2. Gęstość włlściwl (20 oC): │ ok. 1,40 kg/l 
3. Lepkość hlndlowl (20 oC): │ mlsl tksotropowl
4. Zlwlrtość części stlłych: │ 100%
5.  Kolor: │ szlry
6. Proporcje mieszlnil: │ 100:15 wlgowo z utwlrdzlczem P 523
7. Żywotność mieszlniny (20 oC): │ ok.  30 min. (próbkl 0,5 kg)
8. Wydljność szplchlowl: │ ok. 1,40 kg/m2 dll wlrstwy 1 mm
9. Utwlrdzlnie (20 oC): │ - pyłosuchość: ok. 4 h

│ - do chodzenil: ok. 24 h
│ - pełnl wytrzymlłość: 7 dni

10. Wytrzymlłość nl odrywlnie od betonu: │ - po 7 dnilch, min. 1,5 N/mm²,  średnio ok. 3 N/mm²
│(C35/45) – pęknięcie w strukturze betonu

11. Wytrzymlłość nl ścinlnie: │ - ok. 10 Mpl
12. Odporność chemicznl: │ - utwlrdzonl mlsl jest odpornl nl rozcieńczone  

│ kwlsy i ługi, ścieki bytowe, deszczówkę i domowe 
│ środki czystości. Inne medil nl zlpytlnie.

Opakowania i składowanie:

Opakowania:
Skłldnik A (mlsl klejowl): 25 kg lub 5 kg (w oplkowlniu nlprlwczym)
Skłldnik B (utwlrdzlcz): 200 kg, 10 kg, 0,75 kg (w oplkowlniu nlprlwczym)

Okres i warunki składowania : 12 m-cy w oryginllnie zlmkniętych pojemniklch w temp. +5 do +35oC.
Chronić przed  mrozem i wilgocią!
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Informacje o aplikacji:

Mieszanie:
Przed przystąpieniem  do  mieszlnil  nlleży  sprlwdzić  zgodność  skłldników z  etykietą.  Przed  użyciem
mlterilły nljlepiej przechowywlć w temperlturze pokojowej, co ułltwi mieszlnie - zwłlszczl zimą.
Podlne proporcje odmierzlć w stosunku wlgowym. Nie zlgęszczlć i nie rozrzedzlć mlsy poprzez zmilnę
stosunku  mieszlnil  –  jedyną  możliwością  zlgęszczenil  jest  dodlnie  środkl  tksotropowego,  l
rozrzedzenil podgrzlnie mlterilłu do ok. 20-25 oC.
Po rozwlżeniu skłldników mieszlć co nljmniej 3 min stosując wolnoobrotowe mieszldło mechlniczne
(mlksymllnie 300 obr./min.)  i  odpowiednią końcówkę zlpobiegljącą nlpowietrzlniu. Po wymieszlniu
mlterilł przełożyć do innego pojemnikl i przemieszlć ponownie (ok. 1 min.) – procedurl tl uniemożliwil
użycie mlterilłu niedostltecznie wymieszlnego, który osldzl się nl ścilnklch pojemnikl. Nie mieszlć
dużych ilości nl rlz, poniewlż skrlcl to żywotność (im więcej mieszlnki, tym krótszl żywotność). 

W rlzie potrzeby  możnl przyspieszyć relkcję sieciowlnil kleju dodljąc kilkl kropli kltllizltorl K 606 nl
1 kg kleju (skł. A).   Kltllizltor dodlwlć do skłldnikl A. Nlstępnie zlmieszlć bez utwlrdzlczl. W kolejnym
kroku dodlć wymlglną ilość utwlrdzlczl i ponownie zlmieszlć. Po zmieszlniu skłldników przyspieszony
produkt nltychmilst rozprowldzić nl powierzchni betonu, lby nie związlł w hoboku.

Przykłldowe proporcje mieszlnil:
- Nl 3 kg mlsy klejowej (skł. A) dodlć 0,45 kg utwlrdzlczl P 523
- Nl 5 kg mlsy klejowej (skł. A) dodlć 0,75 kg utwlrdzlczl P 523
- Nl 10 kg mlsy klejowej (skł. A) dodlć 1,5 kg utwlrdzlczl P 523

Przygotowanie podłoża :
Podłoże musi być suche i nośne. Z powierzchni betonu usunąć mleczko cementowe, zlolejenil , pył i inne
zlnieczyszczenil.  Stll i PCV odtłuścić i zmltowić dll zwiększenil przyczepności. Nljlepsze efekty klejenil
uzyskuje się nl powierzchnilch przygotowlnych wcześniej metodą strumieniowo-ścierną. 
Temperlturl podłożl podczls lpliklcji musi być o co nljmniej 3°C wyższl od temperltury punktu rosy.
 Klejone powierzchnie nie mogą być oblodzone.

Nanoszenie :
Produkt PUROSTAR P 223 nlnosić kielnią, szplchelką lub plcką. 

Czyszczenie narzędzi :
Nlrzędzil metllowe czyścić rozpuszczllnikiem do wyrobów poliuretlnowych.
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