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MARMOSEAL FINAL PU   
 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ  
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ (1C) ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (UV) 
 
 
ΧΡΗΣΗ 
Το MARMOSEAL FINAL PU είναι μια ελαστική προστατευτική βαφή ενός συστατικού 
με βάση αλειφατική πολυουρεθάνη. Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση πάνω από τη 
βασική στρώση στεγάνωσης του MARMOSEAL PU, προστατεύοντάς το από τη 
φυσική κιμωλίωση και προσδίδοντάς του ακόμη περισσότερα χρόνια ζωής. 
Το MARMOSEAL FINAL PU έχει εξαιρετική αντοχή στον ήλιο, δεν κιτρινίζει και δεν 
κιμωλιώνει. Καθαρίζεται πολύ εύκολα και έχει μεγάλη αντοχή στη διατήρηση του 
χρώματός του. 
Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους και του αέρος.  
Ομογενές, ετοιμόχρηστο, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. 
Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και 
παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό στεγνό και καθαρό από κάθε είδους 
υπολείμματα (σοβάδες, σκόνες, μπογιές, λάδια κτλ). Η περιεκτικότητα σε 
υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Προσοχή: μην πλύνετε την 
επιφάνεια με νερό πριν την εφαρμογή. 

• Αφού περάσουν 8-12 ώρες από την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης του 
MARMOSEAL PU, εφαρμόζεται σταυρωτά η προστατευτική βαφή 
MARMOSEAL FINAL PU με ρολό ή με ψεκασμό (airless spray).   

• Μετά από 3-4 ώρες, και όσο η επιφάνεια είναι ακόμα σχετικά κολλώδης, 
εφαρμόζεται σταυρωτά η δεύτερη στρώση του MARMOSEAL FINAL PU με 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο.   

• Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5οC και +35οC. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Από 120 g/m2 έως 150 g/m2 ανά στρώση. Συνήθως απαιτούνται 2 στρώσεις.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ 

• Σε δοχεία των 20 kg και 5 kg σε παλέτες. 
• Σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από τον 

παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία για 
9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Για άριστα αποτελέσματα, η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ 5οC και 35οC. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την 
ωρίμανση, ενώ οι υψηλές την επιταχύνουν. Η υψηλή υγρασία μπορεί να 
επηρεάσει το τελείωμα.  
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• Από τη στιγμή που το δοχείο του MARMOSEAL FINAL PU ανοίξει και έρθει 
σε επαφή με τον αέρα και την ατμοσφαιρική υγρασία, το περιεχόμενό του 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου. Στην περίπτωση που μείνει κάποια  
ποσότητα μέσα στο δοχείο μετά το πέρας της εφαρμογής, θα σκληρύνει με το 
χρόνο και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ  
Σύσταση Αλειφατική πολυουρεθανική ρητίνη  
Αντίσταση σε πίεση νερού Καμμία διαρροή σε πίεση 7 atm DIN 1028 
Τάση θραύσης 289 % DIN EN ISO 527 
Αντοχή σε εφελκυσμό 3,72 N/mm2 DIN EN ISO 527 
Τάση θραύσης μετά από 2000 hr τεχνητή 
γήρανση κατά DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2 372 % DIN EN ISO 527 

Αντοχή σε εφελκυσμό μετά από 2000 hr τεχνητή 
γήρανση κατά DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2 2,68 N/mm2 DIN EN ISO 527 

Διατήρηση γυαλάδας μετά από 2000 hr τεχνητή 
γήρανση κατά DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2 Καλή  DIN 67530 

Βαθμός επιφανειακής κιμωλίωσης μετά από 
2000 hr τεχνητή γήρανση κατά DIN EN ISO 
4892-3, 400 MJ/m2 

Δεν παρουσίασε κιμωλίωση.  
Βαθμός κιμωλίωσης 0. DIN EN ISO 4628-6 

Πρόσφυση στο MARMOSEAL PU >2 N/mm2   ASTM D 903 
Θερμοκρασία εφαρμογής  5oC έως 35oC 

Συνθήκες: 
20οC, 50% RH Χρόνος επαναβαφής 3-4 ώρες  

Χρόνος βατότητας  12-18 ώρες 
 
 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 
Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο 
συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας 
μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν 
επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται 
αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη 
εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο 
τελικός χρήστης. 
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