
 

SABACOAT 300 
Két-komponensű önterülő padlókiöntő 

 

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu 
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8           Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu 
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.  

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért.A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a 
termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1) 

 

 

Termékleírás 

A Sabacoat 300 egy 2-komponensű, önterülő, poliuretán alapú padlóburkolat 

Felhasználási területek 

A Sabacoat 300 korlátozott UV-ellenállással rendelkezik, és elsősorban sík, zökkenőmentes 
padlóburkolatként használható fel karosszéria, pótkocsi, lakókocsi, busz és konténer iparban.  

Előnyök 

 zavartalan kapcsolatok 

 nagy súrlódási és nyomásállóság 

 hangszigetelő 

 ellenáll a legtöbb közúti közlekedésben használt vegyi anyagnak 

 granulátumokkal való keverés lehetséges 

 nem tartalmaz oldószereket 

A felhasználás módja 

A Sabacoat 300-at csak száraz, csiszolatlan faanyagra ajánlott felhordani (maximális 
nedvességtartalom 13%). Az aljzat felhasználási módjára és előkezelésére vonatkozó 
információk megtalálhatóak a SABA információs lapokban és előkezelési táblázatokban. 

 „A” komponens „B” komponens 
Bázis poliuretán izocionát 
Sűrűség kb. 1500 kg / m3 kb. 1200 kg / m3 
Vegyes sűrűség kb. 1450 kg / m3  
Felhasználási idő (20°C) kb. 35 perc  
Átkötési idő (20°C) kb. 24 óra  
Keménység Shore D kb.65  
Fedés kb. 1.4 kg/m2/mm  
Alkalmazási hőmérséklet  

minimum +5°C  maximum 
+30°C 
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Tárolási hőmérséklet minimum +5°C  maximum 
+30°C 

 

Keverési arány 100: 22 
 

Műszaki jellemzők* 

Bázis organikus gyúlékony oldószer 
Viszkozitás (12092)  10 mPa.s 
Sűrűség ((EN ISO 2811-2) 0.80 g/ml 
Felhasználási hőmérséklet min. +5°C 
Tárolási és szállítási hőmérséklet max. +35°C 

Polcidő 18 hónap bontatlan 
csomagolásban 

* SABA Analízis Módszer szerint ellenőrzött, visszavonásig érvényes. 

Rendelési információk 

Kiszerelés A+B komponens 
Tartalom  

12.2 kg (A 10.0 kg + B 2.2 kg) 
 

Szín Sötétszürke 
Cikkszám  

500592 +500593 
 

Szavatossági idő  
6 months (in unopened packaging) 

 

 

Biztonsági ajánlások 

A biztonsággal kapcsolatos további információkért olvassa el a vonatkozó SABA biztonsági 
adatlapokat. 

 

 


