
 

 

 

HYPERFLOOR-2K 

Doua Componente cu Proprietati de Autonivelare, Rasina Poliuretanica pt. Podele, Usor 

Elastica 
DESCRIERE 
HYPERFLOOR-2K este format din doua componente, material poliuretanic, fara solvent, ce se autoniveleaza, iar dupa uscare 
produce o pelicula puternica, usor elastica, cu o aderenta excelenta la diferite suprafete. 
Este pe baza de rasina poliuretanica elastomera hidrofoba pura, plus filtre anorganice speciale care se regasesc in excelentele 
proprietati de rezistenta chimica si la abraziune. 
 
RECOMANDAT PENTRU 
 

 Podele industriale 

 Puntea vaselor 

 Industria alimentara, chimica si farmaceutica 

 Elemente frigorifice 

 Recipiente de siguranta secundara 

 Podele de asfalt 

 Bazine 

 Parcari auto 

 
CARACTERISTICI SI BENEFICII 
 

 Nu contine solvent. 

 Valabilitate mare in galeata, dupa amestecare. 

 Temperatura de rezistenta de la -40 °C pana la 90°C. 

 Excelente proprietati mecanice, putere mare de intindere si rezistenta la rupere, rezistenta la abraziune. 

 Excelenta rezistenta chimica. 

 Nu este deloc toxic dupa uscarea completa si poate fi folosit pt. impermeabilizarea bazinelor de apa potabila. 

 

APLICARE 
 
Conditii de suprafata pentru beton (standard): 

 Duritate: R₂₈ = 15 Mpa. 

 Umiditate: W < 10%. 

 Temperatura: 5 – 35 °C 

 Umiditate relativa: < 85%. 

Curatati suprafata folosind jetul de apa daca e posibil. Indepartati impuritatile uleioase, ceroase si grasimile. Laptele de ciment, 
particulele detasate, agentii de demulare, membrane intarite, trebuiesc de asemenea indepartate. Umpleti imperfectiunile 
suprafetei cu produsul adecvat. 
Amestecarea: 
Folositi un mixer la viteza joasa (300 rpm). 
Aplicare: 
Aplicati produsul nediluat cu un spaclu. Hyperfloor 2K poate fi incarcat cu cuart, pt. pastrarea culorii (o usoara decolorare 
poate aparea la contactul cu soarele) aplicati un strat pigmentat de Hyperdesmo ADY (lucios), Hyperdesmo ADY-100 (mat), sau 
daca doriti un strat de suprafata mai elastic folositi Pigmented Hyperdesmo ADY-E. 
 



 

 

AMBALAREA 
15.5 kg +4.5 kg (20 kg) 
3.87 kg + 1.25 kg (5 kg) 
 
STABILITATE LA DEPOZITARE 
HYPERFLOOR-2K poate fi pastrat pentru cel putin 12 luni in recipientul original, nedesigilata, in locuri uscate si la temperaturi 
cuprinse intre 5 – 25 °C. 
 

NICIUNA DINTRE INSTRUCŢIUNILE ŞI SPECIFICAŢIILE NOASTRE 

PUBLICATE ÎN SCRIS SAU ALTFEL NU SUNT OBLIGATORII ÎN GENERAL 

SAU CU PRIVIRE LA DREPTURILE ORICĂREI PĂRŢI TERŢE, SAU NICI 

NU ELIBEREAZĂ PĂRŢILE INTERESATE DE ÎNDATORIRILE LOR DE A 

SUPUNE PRODUSUL UNEI EXAMINĂRI CORESPUNZĂTOARE PRIVIND 

ADECVAREA. ÎN NICIUN CAZ ALCHIMICA S.A. NU VA FI 

RESPONSABILĂ DE PAGUBE DE ORICE NATURĂ, CE REZULTĂ DIN 

UTILIZAREA SAU BAZAREA PE INFORMAŢII SAU PRODUSUL LA CARE 

SE REFERĂ INFORMAŢIILE.  


