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Producteigenschappen 
 
PUR Uni Color is een universeel te 
gebruiken, zelfegaliserende coating op 
basis van “renewable resources” voor 
zowel industriële toepassing als open-
bare gebouwen.  
 
Speciale eigenschappen: 
� staand te verwerken; 
� bijzonder goede ontluchting; 
� geluiddempend; 
� chemisch te belasten; 
� mechanisch tot middelzwaar te 

belasten; 
� statisch scheuroverbruggend tot 1 

mm. 
 

Toepassing  
 
Te gebruiken als decoratieve vloercoa-
ting.  
 
Bijvoorbeeld voor: 
� tentoonstellings- of montagehallen 
� groot- en detailhandel; 
� peuterspeelzalen; 
� scholen; 
� ziekenhuizen; 
� showrooms; 
� openbare gebouwen. 
 

Ondergrond 
 
De ondergrond, in de regel een indu-
strie dekvloer, moet draagkrachtig zijn, 
ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, 
rubbersporen en andere stoffen welke 
de hechting nadelig beïnvloeden. De 
hechttreksterkte van de ondergrond 
moet gemiddeld 1,5 N/mm² bedragen. 
De druksterkte tenminste 25 N/mm². 

 

Ondergrondvoorbereiding  
 
Afhankelijk van de ondergrond wordt 
deze met daarvoor geschikte gronde-
ring, bijv. Epoxy FAS 100, gegron-
deerd en eventueel geëgaliseerd. Te 
coaten gietasfalt (AS-IC 10-40) binnen, 
kan geëgaliseerd worden met PUR Uni 
Color (gevuld met   Kwartszand maxi-
maal 1 : 0,3 in gewichtsdelen). 
 

Verwerking           
 
De verharder (component B) wordt 
volledig aan de polyurethaanmassa 
(component A) toegevoegd en vervol-
gens vermengd en in een andere 
schone emmer omgegoten en nog-
maals goed vermengd. Het mengsel 
wordt vervolgens direct op de voorbe-
werkte vloer gegoten en met het daar-

voor geschikte gereedschap verdeeld. 
Slechte mengsels leiden tot blaasvor-
ming en zachte delen welke niet    
volledig verharden.  
 

Mengverhouding 
 
84 : 16 gewichtsdelen 
 

Verwerkingsduur 
 
Bij 20°C en 60% relatieve luchtvoch-
tigheid ca. 30 minuten. Hogere  
temperaturen verkorten en lagere 
temperaturen verlengen de potlife. 
 

Verwerkingscondities 
 
Materiaal-, omgevings- en ondergrond-
temperatuur tenminste 8°C en maxi-
maal 30°C. De relatieve luchtvochtig-

Technisch Merkblad 
Artikelnummer 6580-6589 

PUR Uni Color 
Taai elastische, gepigmenteerde polyurethaan-
coating. 
 

Technische gegevens  

 Comp. A Comp. B Vermengd 
Volumieke  
massa (25°C) 1,52 gr/cm³ 1,20 gr/cm³ 1,40 gr/cm³ 
Viscositeit (25°C) 4000 mPas 100 mPas 2500 mPas 
Kleur gepigmenteerd bruin gepigmenteerd 
 
 na 24 uur 23°C na 7 dagen 23°C 
Hardheid shore A/D 76/29  89/41 
Slijtvastheid 0,08 gr (Taber rol CS 17/100 U/1000 gr) 
 
Kleuren: 

6580 zilvergrijs 
6581 lichtgrijs 
6588 speciale kleuren 
 

Opmerking:   
Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten.  
In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk. 
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heid mag niet boven de 80% liggen. 
De ondergrond temperatuur moet 
tenminste 3°C boven de dauwpunt-
temperatuur liggen. 
 

Droogtijd 
 
Bij 20°C na ca. 16 uur en bij 8°C na 
ca. 3 dagen licht te belasten (beloop-
baar). De volledige mechanische en 
chemische belastbaarheid wordt bij 
20°C na 7 dagen bereikt. Lagere  
temperaturen verlengen de droging. 
 

Systeemmogelijkheden 
 
Grondering: Als grondering bijv. Epoxy 
FAS 100 met rubberen vloertrekker en 
epoxyrol tot verzadiging van de onder-
grond opbrengen en goed inwerken. 
 
Schraaplaag: De gegrondeerde on-
dergrond met een schraaplaag, be-
staande uit bijv. 1 gewichtsdeel FAS 
100 en 1 gewichtsdeel Selectmix 05 
egaliseren. Het materiaal met een 
spaan aanbrengen. 
 
Coating: 2 kg/m² PUR Uni Color met 
getande vloertrekker (tanding 25) of 
een getande rubberen vloertrekker 
 (7 mm) gelijkmatig aanbrengen. 
 
Sealer: Afhankelijk van het gewenste 
oppervlak kan een gepigmenteerde 
polyurethaan sealer bijv. PUR Color 
Top M of Arti Top M Plus waaraan 
toegevoegd Arti Color conform de 
technische voorschriften aangebracht 
worden. Bij gebruik van een transpa-
rante polyurethaan sealer moet hier-
aan toegevoegd  zijn een UV blokker, 
bijv. PUR Top TX. 
 

Opmerking 
 
Alle bovengenoemde waarden zijn 
onder laboratoriumcondities verkre-
gen. Op locatie of op de bouwplaats 
kunnen afwijkingen optreden. Schu-
rende, mechanische belasting leidt tot 
slijtage van de oppervlakte. Niet ge-
schikt voor metaal of transportmidde-
len met polyamide wielen. Onder in-
vloed van UV en weersinvloeden is 
PUR Uni Color niet kleurstabiel. Zon-
der een extra oppervlakte topsealer 
kan er oppervlaktevervuiling ontstaan.  
 
Voor aaneengesloten vlakken alleen 
materialen gebruiken met een zelfde 
chargenummer, daar er anders kleine 
kleurverschillen zouden kunnen ont-
staan. Verdere gegevens over de 
verwerking en onderhoud van de pro-
ducten vindt u in de meest actuele 
technische informatiebladen.  
 

Gereedschap en reiniging 
 
Spaan, vloertrekker, mixer. 
 
Gereedschap en vervuiling wanneer 
nog niet verhard met verdunning V101 
reinigen c.q. verwijderen. Na verhar-
ding kan het materiaal alleen mecha-
nisch verwijderd worden. 
 

Verpakking en opslag 
 
Verpakking 
Bussen 10 en 25 kilo 
 
Opslag 
In de gesloten, originele verpakking, 
niet vermengd, vorstvrij opgeslagen 
tenminste 9 maand. 
 

Veiligheid, ecologie en afval 
 
Deze informatie vindt u in onze nieuw-
ste veiligheidsinformatiebladen. 
 
GISCODE: PU 40 
 
Chem VOS kleur V (2004/42/EG): 
Groep (LB): j 
Trap 2 (2010): max. 500 gr/ltr 
Trap 1 (2007): max. 550 gr/ltr 
 
Dit product bevat < 500 gr/ltr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

07 
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4 

Kunstharsvloeren voor binnen 
(opbouw conform de technische 

 informatiebladen) 
 

Brandgedrag Bfl
3)

 

Vrijkomen van        
corrosieve substanties 

SR 

Waterdoorlaatbaarheid NPD
2) 

Slijtweerstand < AR 1 
1)

  

Hechttreksterkte > B 1,5 

Slagsterkte > IR 4 

Geluidsisolatie NPD 

Geluidopname NPD 

Warmte-isolatie NPD 

Chemische resistentie NPD 
1) conform de BCA methode op gladde 

ondergrond verkregen 
2) NPD: waarde niet vastgesteld 
3) in Duitsland geldt op dit moment DIN 

4102, brandklasse B1 hieraan wordt 
voldaan en is met de DIN EN 13501-1 
klasse B vergelijkbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken samenge-
steld. Daar de toepassing en verwer-
king buiten onze invloed liggen, kun-
nen aan dit technisch merkblad geen 
rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze alge-
mene verkoopsvoorwaarden 
(VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan. Wij leveren nl. uitsluitend vol-
gens deze voorwaarden. 


