
 
 
 
 

Produktdatablad 

Barrikade PU-SLF 2K Komfort 

StoPur SL 525 
Barrikade

®

 

Selvutjevnende belegg 

 

 

 

Rev.-Nr.:1/NO/StoCretec Flooring AS/03.16_04.18/ Barrikade PU-SLF 2K Komfort 

1/2 

 
Produktbeskrivelse: 
Barrikade PU-SLF 2K Komfort er et 

emisjonsfritt, selvutjevnende, fleksibelt og 

dekorativt pigmentert polyuretanbelegg som gir 

meget komfortable overflater. Kommer i flere 

farger. 

 
Bruksområder: 
Barrikade PU-SLF 2K Komfort anvendes 

innendørs hvor det ønskes gangkomfort og 

trinnlydsdemping: kontorer, sykehus, skoler, 

kjøpesentre og ellers områder innendørs hvor 

det legges høy vekt på dekorativ komfort. 

Belegget er egnet for områder som utsettes for 

lett til medium belastning. 

 

Blanding: 
Komponent B tilsettes komponent A og 

blandes godt ved hjelp av en drill med 

påmontert røreverk. Blandingstid ca.  

3 minutter.  

 

Barrikade PU-SLF 2K Komfort leveres i 

komplette sett, med riktig blandingsforhold. 

 

Det er hensiktsmessig å oppbevare begge 

komponentene i romtemperatur minst ett døgn 

før bruk. 

 
Utførelse: 
Barrikade PU-SLF 2K Komfort påføres med en 

tannet sparkel. Gå over med piggrulle for å fjerne 

eventuelle luftblærer som oppstår på overflaten. 

Åpnet forpakning har begrenset levetid. 

 
Påføringsforhold: 12-30 ⁰C og maks 70% relativ 

luftfuktighet.  
 

Forbruk: 2,8-3,0 kg/m² pr. 1,5 mm belegg 

 
 
 
 
 
 

 
Rengjøring:  
Hender renses med rengjøringskrem og 

vaskes deretter med vanlig såpe og lunkent 

vann. Verktøy rengjøres med løsemiddel som 

f.eks. Barrikade EP-Tynner, aceton, xylen etc. 

Herdet materiale må fjernes mekanisk. 

 
Vernetiltak: 
Det skal benyttes hansker, egnet arbeidstøy  

og briller ved arbeider med fler-komponent 

herdeplaster.  

Får man stoffet i øynene, skyll straks med 

store mengder vann og kontakt lege 

umiddelbart. 

 
Se HMS produktdatablad! 

 
Tekniske spesifikasjoner: 

Produkt: To-komponent,  polyuretanbelegg 

Egenvekt [g/cm
3
]: 1,8 (A+B); 1,9 (A); 1,2

 
(B) 

Tørrstoffinnhold: 100 % 

Farge: Diverse. Se fargekart eller kontakt 

leverandør. 

Glans: Høyglans 

Blandingsforhold: A : B = 7,04 : 1 (vekt) 

 A : B = 4,4 : 1 (volum) 

Brukstid: 40 min v/20
o
C 

Brukstemperatur: Temperaturen i underlaget og luft 

bør være på minst 12 
o
C. 

Tørketid (23
o
C): Støvtørr etter 5-6 timer 

Gangbar etter 10-12  timer. 

Maksimal slitestyrke og kjemikalie-

bestandighet oppnås etter  

ca. 7 døgn. 

Shore-D hardhet 

etter 3 døgn (23
o
C): 

60 

Bruddforlengelse: 100% 

Settstørrelse: 20,44kg 

Lagring: 12 måneder i uåpnet emballasje. 

Oppbevares tørt og frostfritt  

(5 – 25
o
C) 
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De angitte data, produktenes egenskaper og våre 

anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne 

laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da 

den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke 

påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre 

eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved 

produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til 

produktenes kostnad. 

 

 

 

StoCretec Flooring AS,  

Værftsgt. 7 A, N-1510  Moss,  

Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30 

E-post: stocretec.no@sto.com  

www.stocretec.no 

http://www.stocretec.no/

