
Technický list 
Stavební chemie   

34225 Nátěr uzavírací polyuretanový  PU 40, 17.7.2017, mby, s tr. 1 

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice  
Tel.: 548 426 711  Fax: 548 426 721 
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz 
 
 

Nátěr uzavírací 
polyuretanový  
PU 40 
(Polyurethanversiegelung PU 40)  
 
 

� elastický  
� odolný UV zá ření a pov ětrnosti 
� matný 
�   transparentní a v barvách 
      dle vzorníku RAL 
 
 

Popis výrobku 
 
UV záření odolný pružný dvousložkový nátěr na bázi 
polyuretanových pryskyřic, bez obsahu rozpouštědel, 
transparentní nebo v barvách dle vzorníku RAL, 
vytváří opticky vzhledný otěruvzdorný povrch odolný 
povětrnosti,  světelně stálý, bez nebezpečí žloutnutí.  
 
 
 

Použití 
 
V interiéru i exteriéru k uzavření povrchů stávajících 
litých epoxidových nebo polyuretanových povlaků, 
zejména však k povrchové úpravě stěn a betonových  
podlah v prostorách s lehkým až středním 
mechanickým zatížením (nepojížděné plochy). Díky 
vysoké barevné stabilitě také na balkony, lodžie, 
v podloubí apod.   
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
sada 6  kg (5 kg složka A + 1 kg složka B), 39ks/ paleta 
 
 
Skladování:  
V suchu a chladu v neporušeném originálním balení 
po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem. 
 

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %. 

Spotřeba: cca 0,15 kg/m2/ nátěr 

(dle nasákavosti podkladu) 

Zpracovatelnost: cca 120 minut 

Viskozita (A + B): cca 800 mPas 

Teplota zpracování: +12°C až +30°C  

Hustota (A + B): cca 1,1 g / cm3  

Stupeň lesku: mat 

Barva: transparentní  

 nebo dle RAL                               
    
 

Zkoušeno podle 
 
ČSN EN 1504-2: 2005 
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Zpracování 

 
 
Doporu čené nářadí: 
Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací 
nádoba, přesná váha (přesnost na gramy), stírací 
mřížka, lakovací váleček mikro, štětec, airless 
stříkací zařízení. 
 
Podklad: 
Podklad musí být suchý, dostatečně pevný a rovný, 
nosný, tvarově stabilní, bez prachu, mastnot, zbytků 
separátorů, barev, nátěrů, nečistot a volných částic. 
Vhodné použití na všechny obvyklé stavební 
podklady jako např. beton, potěr, lité povlaky. 
Nevhodné použití na podklady se stálou nebo 
vzlínající vlhkostí. 
 
Příprava podkladu: 
Zbytková vlhkost cementových podkladů může být 
max. 4%. Pevnost v tlaku musí být min. 25 N/mm2 
(odpovídá pevnostní třídě betonu C 20/25). Adhezní 
pevnost musí být min. 1,5 N/mm2, dílčí hodnota pak 
vždy vyšší než 1,1 N/mm2. Teplota podkladu musí 
být vyšší než 12°C a 3°C nad rosným bodem. Jako 
mechanickou přípravu povrchu doporučujeme 
otryskání kuličkami nebo pískem, frézování  popř. 
přebroušení. Následně podklad vysajte vysavačem 
nebo odfoukněte prach tlakovým vzduchem. Při 
nanášení nátěru na epoxidové nebo polyuretanové 
povlaky starší než 72 hodin podklad lehce přebruste 
brusným padem nebo brusnou mřížkou.  
 
 
 
 
 

Míchání: 
Potřebná množství míchejte vždy v konstantním 
váhovém poměru A : B = 5 : 1. Nejprve důkladně 
promíchejte složku A, potom k ní přidejte složku B a 
nízkootáčkovým elektrickým mísidlem promíchejte 
až do dosažení úplné homogenity dávky (doba 
míchání cca 2 - 3 min.). Promíchejte i materiál u dna 
a stěny obalu. K zajištění stejnoměrného vytvrzení a 
k zabránění vzniku lepivých míst (chyba v míchání) 
vždy přelijte promíchaný materiál do čisté nádoby a 
opět důkladně promíchejte.  
Větší smíchaná množství se po překročení doby 
zpracování mohou zahřívat, což vede ke 
zvýšenému vývinu vysoké reakční teploty a silného 
zápachu. 
 
Zpracování: 
Murexin Nát ěr uzavírací polyuretanový PU 40  

nanášejte na připravený podklad v rovnoměrné 
vrstvě válečkem s mikrovlákny vždy „do kříže“.  Při 
nanášení doporučujeme použit stírací mřížku. 
Zpravidla postačí 1 – 2 vrstvy nátěru.  
V jednom pracovním kroku dodržte doporučenou 
spotřebu max. cca 0,2 kg/m2 . 
 
Pochozí po:                     cca 24 hodinách 
Mechanická zátěž po:     cca 3 dnech 
Chemická zatěž po:        cca 7 dnech 
 

Pro perfektní systém 

Čisti č polyuretanový UN 10 k čištění použitého 
nářadí. 
 
 
 

Důležitá upozorn ění 
 
Poznámky k materiálu: 

- při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu 
se mohou vlastnosti produktu významně lišit od 
deklarovaných. 
- produkt před zpracováním temperujte 
- není dovoleno přimíchávat další složky/příměsy 
- stupeň ředění/ míchání je třeba dodržovat 
-u probarvených produktů před aplikací zkontrolujte 
barevnost všech dodaných balení 
- pro zajištění shodné barevnosti používejte pouze 
produkty se stejnou šarží 
- výsledná barevnost může být významně ovlivněna 
povětrnostními podmínkami 
 

- při míchání neucelených balení vždy použijte váhy! 
- po smíchání obou složek je nutno materiál rychle 
zpracovat 
- u vodou pojených systémů je možné přidat výrobcem 
doporučené množství vody až po smíchání složek A a B.  
- penetraci je nutno nechat řádně vyschnout 
- pryskyřičné systémy jsou po 1 dnu pochozí, po 3 dnech 
mechanicky a po 7 dnech chemicky zatěžovatelné 
- působením vysokých teplot, UV záření, resp. chemických 
látek může obecně dojít ke změně barevnosti povrchu, 
popř. jeho žloutnutí. Tyto optické defekty nijak zásadně 
neovlivňují funkčnost materiálu. 
- při použití rozdílných produktů se stejným barevným 
odstínem v ucelené pohledové ploše nelze zaručit 
absolutní shodu barevnosti 
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- přimícháním písku, tixotropizačních přísad, apod. může 
dojít ke změně barevného odstínu 
- barevné odstíny jsou jednoznačně určeny kódem RAL 
- smíchané, již tuhnoucí materiály znovu nerozdělávejte 
s vodou ani nemíchejte s čerstvým materiálem 
 
Poznámky k prost ředí: 
- nepracovávat při teplotě nižší než +5°C 
- ideální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného 
materiálu by měla být v rozmezí +15°C až +25°C 
- rel. vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60% 
- zvýšená rel. vlhkost vzduchu nebo nižší teplota prodlužují 
dobu schnutí, tuhnutí a tvrdnutí materiálu.  
- snížená rel. vlhkost vzduchu nebo vyšší teplota zkracují 
dobu schnutí, tuhnutí a tvrdnutí materiálu. 
- teplota podkladu, vzduchu a materiálu musí být 
minimálně o 3°C vyšší než teplota rosného bodu   
- během schnutí a tuhnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte 
průvanu! 
- během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvitem, 
větrem a deštěm 
- okolní plochy chraňte vhodným způsobem před 
znečištěním 
- během schnutí chraňte pryskyřičné povrchy před 
znečištěním (prach, hmyz, listí, apod.) 
- při aplikaci v exteriéru doporučujeme použít systémy 

odolné proti žloutnutí 
- soudržnost povrchu podkladu musí být min. 1,5MPa, 
nejmenší naměřená hodnota pak alespoň 1,1MPa. 
- maximální vlhkost podkladu: max. 4% hm., u difúzně 
otevřených systémů až 6% hm. 
- podklad je třeba před aplikací upravit vhodným 
mechanickým způsobem 
 
Tipy: 
- obecně před každou aplikací doporučujeme provést 
zkušební plochu 
- dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících 
produktů Murexin – viz příslušné Technické listy 
- na ucelených pohledových plochách doporučujeme 
používat probarvené produkty se stejnou výrobní šarží 
- silné smykové zatížení může způsobit poškrábání 
povrchu povlaku 
- kontakt s pneumatikami a jinými měkčenými plasty může 
způsobit změnu barevnosti, otisky, popř. změknutí povrchu 
- během zpracování a tuhnutí produktů v oblasti podlah 
nezapínejte podlahové vytápění 
- nezpracované nevytuhnuté zbytky reakčních pryskyřic 
doporučujeme zasypat pískem. Hrozí nebezpečí silné 
exotermické reakce s vývinem reakčního tepla, kouře 
a zápachu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 
 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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