
Názov, označenie:

JK výrobku:

Popis:

farba polyuretánová základná 
U 2061 CHEMOPUR G 

24623561

Disperzia anorganických a organických pigmentov, plnív, aditív v roztoku 
špeciálnej akrylátovej živice.

Riedidlo: U 6051, U 6052

Tužidlo: U 7081

Pomer tuženia: 5 dielov U 2061 : 1 diel U 7081 (hmotnostný)

Použitie:
Používa sa ako základný náter na kovové podklady. Vyniká dobrou kryvosťou, striekateľnosťou, nesteká a má výbornú 
priľnavosť k podkladu. Má výborné fyzikálno- mechanické vlastnosti a dobrú súdržnosť s vrchnými nátermi, napr. 
polyuretánovým emailom U 2081.
Farba U 2061 sa spracúva v zmesi s tužidlom U 7081. V bielom odtieni (0100) je atestovaná pre priamy styk s tuhými a 
suchými požívatinami napr. obilie. 
Je určená na povrchovú úpravu strojárskych výrobkov, cestných a stavebných strojov, dopravných prostriedkov a všade tam, 
kde sa požaduje vysoko kvalitná povrchová úprava. 
Základné nátery nesmú byť dlhodobo vystavené poveternostným podmienkam. 

Nanášanie:
Nanáša sa štetcom alebo striekaním. Po natužení sa doriedi na požadovaný výtokový čas pre striekanie 18 - 35 s. 
Nespotrebovaná natužená zmes začne po 4 - 6 hodinách hustnúť a gelovať. Náter vytvrdzuje na vzduchu (cca 23 °C), alebo 
prisúšaním pri 60 - 100 °C po dobu 20 - 30 min. Pred prisúšaním je nevyhnutné nechať 10 min. odprchať rozpúšťadlá. Interval 
ďalšieho náteru je 6 hod. až 12 hodín. Pred ďalším náterom odporúčame povrch prebrúsiť (zdrsniť). Náradie sa čistí riedidlom 
U 6051, C 6000 alebo prípravkom P 8500. Pred použitím objem dokonale premiešať!

Fyzikálna a technická charakteristika:

VOC:
0,36 kg/ kg

TOC:
0,28 kg/ kg

Objemová sušina:
41 - 43 %

Technické údaje:

Vlastnosti v dodávanom stave:
- hustota.......................................................... 1,32 – 1,43 g/ cm3

- výtokový čas................................................. 150 - 250 s (F 4, 23 °C)
- obsah neprchavých zložiek.......................... najmenej 58 % hmot.
- životnosť natuženej zmesi:........................... 4 - 6 h
- výdatnosť...................................................... 8 -11 m2/ kg alebo 9 -12 m2/ l
- VOC v g/ l .......................................................588
- VOC v g/ l natuženej zmesi ............................572,5

Zasychanie:
Stupeň 1 najviac 3 h 
Stupeň 2 najviac 5 h 
Stupeň 4 najviac 24 h
Úplne vytvrdnutý - 7 dní

Vlastnosti hotového náteru:
- vzhľad....................................................... hladký, zliaty, matný
- lesk............................................................ stupeň 4-5
- krycia schopnosť....................................... stupeň 1-2
- tvrdosť kyvadlom ...................................... najmenej 11%
hrúbka jedného náteru ................................ 30 - 35 µm

Technický list



Doporučený stav podkladu:

- predchádzajúci náter : suchý, čistý
- minimálna teplota pri aplikácii +10°C
- teplota podkladu musí byť najmenej 3°C nad rosným bodom
- relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí 30 – 70 %

Pokyny k aplikácii:

Striekanie 
Doporučené riedidlo U 6051
Objem riedidla 10 – 20 % 
Otvor trysky 1,8 mm
Tlak vzduchu 0,3 – 0,4 MPa

Štetec 
Doporučené riedidlo U 6051
Objem riedidla 0 – 15 %

 

Príklad postupu:
Náter na kov
- úprava povrchu pred náterom (odstránenie okovín, koróznych splodín, prachu, solí, mastnoty a iných nečistôt)
- 1 až 2 krát U 2061 v hrúbke 35 - 45 ųm v jednej vrstve
- podľa potreby prebrúsenie brúsnym papierom č. 250 a viac
- 1 až 2 krát vrchný email napr. U 2081 hrúbka suchého filmu 30 - 60 ųm
- čas aplikácie ďalšej vrstvy 6 hod. najneskôr však do 48 hod.

Životnosť náterových systémov uvedených v príklade postupu je pri dodržaní predpísanej predpovrchovej úpravy a podmienok
 pri nanášaní, v závislosti od počtu nanesených vrstiev a celkovej hrúbky náterového systému 10 až 15 rokov.

Záruka a skladovanie:
Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami. Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote (+5 až +25) 
°C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá predpisom pre skladovanie 
horľavých kvapalín I. triedy nebezpečnosti.

Stupeň horlavosti:
Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti!

Spôsob likvidácie odpadu:
Je uvedený v bezpečnostnom liste.

Bezpečnosť a hygiena pri práci:
Je uvedená v bezpečnostnom liste.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi:
CHEMOLAK a. s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovensko
Tel.: +421/33/5560 111
Fax: +421/33/5560 636 
Infocentrum: +421/33/5560 555
www.chemolak.sk
marketing@chemolak.sk
priemysel@chemolak.sk

Upozornenie:
Tieto informácie a uvedené doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri 
špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vašim skutočným
 podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie
 výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.
Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko- propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.
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