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     Tiek izmantots aizsargājoša dekoratīva krāsaina pārklājuma veidošanai vai grīdu aizsardzības 
impregnēšanai šādām telpām: 
     - garāžu kompleksi, autoservisi, automazgātavas, noliktavas, termināli, izstāžu un tirdzniecības zāles, 
sporta  kompleksi; 
     - ražošanas cehi, gaļas un zivju pārstrādes cehi, saldetāvas , glabātavas, iesala tvertnes; 
     - lauksaimniecības nozīmes objekti (putnu fermas, inkubatori, govju kūtis, cūku kūtis u.tml.). 
Atļauts izmantošanai:  bērnu un ārstnieciski pro�laktiskās iestādēs, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kā 
arī tiešos kontaktos ar sausiem pārtikas produktiem un dzeramo ūdeni.  
 
KRĀSAINAIS PĀRKLĀJUMS  
Pārklājums pilnībā hermetizējas un atbrīvo virsmu no putekļiem. Grīda kļūst dilumizturīga, 
triecienizturīga, iztur lielas mehāniskas un ķīmiskas slodzes (skat. otrā pusē). Pārklājums ir 
nedzirksteļojošs (BNN 2.03.13 -88, Pielikums1, Pārkl.33). Segums nav slidens (pat slapjš), nodrošina labas 
dekoratīvas īpašības un vieglu kopšanu.  
     Pārklājums tiek uzklāts ar rulli uz sausas, no putekļiem atbrīvotas virsmas, kas attīrīta no netīrumiem, 
eļļām un cementa piena. Žāvēšana pa kārtām 4-6 stundas. 1 dienu pēc uzklāšanas drīkst staigāt, 3 dienas – 
pilna mehāniska slodze, 10 dienas – pilna ķīmiska slodze.  
     Elakor var uzklāt temperatūrā no mīnus 30° С .  
 
Standarta seguma shēma (betonam М300): Grunts (1 kā rta- 250...300g/m²) + Emalja (3kārtas – 
400g/m²). 
Kopējais patēriņš: 650-700g/m².   Nodrošina betona impregnēšanu 3...4mm dziļumā un krāsainā kārta 
200...250mkm. 
Mazāk noslogotiem apgabaliem – iespējams samazināts materiāla patēriņš. 
Augstas izturības (viegli porainu) pamatu gruntēšanai tiek izmantota Grunts-50. 
IMPREGNĒŠANA   
     Impregnēšana pilnībā hermetizē un atbrīvo virsmu no putekļiem un izpilda visas Seguma funkcijas 
(izņemot dekoratīvās). Impregnēšanas dziļums var tikt regulēts plašā intervālā, kas ļauj nodrošināt 
optimālus lietošanas raksturlielumus. 
Var padarīt izturīgākus pat marku М100 un mazāku betona pamatus. Šajā gadījumā betona izturība 
palielinās vairākas reizes. Impregnēšanai tiek izmantota tikai Grunts.  
Materiāla patēriņš ir atkarīgs no markas izturības, betona porainības un vajadzīgā impregnēšanas dziļuma.   
 
Spīdums: glancēts; pēc pasūtījuma – daļēji spīdīgs, daļēji matēts.  
Dilstamība vidējas intensitātes slodzē (autostāvvietas, tirdzniecības centri utt.) - 10-15mkm/gadā.  
Dilumizturīb as Elakor pārspēj praktiski visus ārzemju poliuretāna materiālus;  
bet epoksīda pārklājumus pat 5-10 reizes. 
Papildus iespējas : krāsainu un �uorescējošu plāksnīšu, gliteru u.tml. izmantošana 
Speciālie pārklājumi: pretslīdes, antistatistiskie, kvarca pildījuma. 
Elakor var uzklāt uz asfalta dekoram, aizsardzībai no degošiem smērvielu materiāliem, vieglākai 
uzkopšanai.  
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Papilddarbi: izlietņu frēzēšanas un špaktelēšanas plaisu, šuvju aizpildīšana. 
 
 
Poliuretāna kompozīcijas ELAKOR -PU tehniskie raksturlielumi 
Līdz sacietēšanai:  
Lakas ārējais izskats  Dzeltenīgas krāsas, caurspīdīgs šķidrums  
Viskozitāte pēc ВЗ -4, sek.:       laka / emalja 10-12 / 20-25 ГОСТ 8420  
Negaistošo vielu masas % 95 ГОСТ 17537  
Blīvums, laka / emalja, g/cm³  ap 1,04/1,1 - 
Dzīvotspēja pēc pastas pievienošanas pie 20° С , 
dienas 

ne mazāk par 14  - 

Izžūšanas laiks līdz pakāpei 3 pie +20°С, stundas  ne vairāk par 6  ГОСТ 19007  
Gaisa relatīvais mitrums, %  ne vairāk par 80  - 
Ieteicamā uzklāšanas temperatūra, °С  no 0 līdz 40  - 
Iespējamā uzklāšanas  temperatūra, °С  no mīnus 30 - 
Pēc sacietēšanas: 
Ārējais izskats  Elastīga plēve, krāsa netiek limitēta 
Darba temperatūru intervāls, °С no  -60 līdz +120 (līdz 30min   –  līdz +180) 
Mitruma uzsūkšana, % ne vairāk par 0.1 - 
Pārklājums hidrauliski izturīgs  - - 
Adhēzijas izturība, tērauds, betons, koks, balles 1 ГОСТ 15140  
Adhēzijas izturība, tērauds Ст3, notīrīts 63,7МPa ГОСТ 15140  
Adhēzijas izturība, tērauds Ст3, notīrīts 7,2 МPa, 2%A/B, 

98%Y/B 
ISO 4624-98 

Plēves triecienizturība, cm  ne mazāk par 100 ГОСТ 4765  
Lakas plēves pārrāvuma izturība pie +20°С, МPа ne mazāk par ГОСТ 21751  
Lakas/emaljas plēves relatīvais pagarinājums pie 
+20°С , % 

ne mazāk par 12/20 ГОСТ 21751  

Plēves elastība. mm ne vairāk par 1 ГОСТ 6806  
Lakas plēves īpašā elektriskā pretestība, Оm*cm ne mazāk par 2*10¹² - 
Izturība pret klimatisko faktoru iedarbību, balles 1 (aizsardzības 

īpašības) 
ГОСТ 9.401 metode2  

Aukstumizturība pie -60°С, bez aizsardzības īpašību 
izmaiņām 

ne mazāk par 75 
cikliem 

ГОСТ 9.401 metode16  

Pretkorozijas īpašību izpēte uz elektrolīta 3% (1%Na²CO³+1%Na²SO4+1%NaCl)  
3 mēnešu laikā, nosakot mainīgo pretestību               –            izmaiņu nav 
Virsmas dilumizturība, kg/mkm 37 ГОСТ 20811, metode 

А  
Virsmas dilumizturība, g/m² (g/cm²) 1,5 (0,00015)  ГОСТ 20811 , metode 

B 
Izmēģinājumi veikti Uzglabāšanas Problēmu GU NII; Dzelzceļa Transporta VNII; IC “Lakas krāsa”; NPC 
ČS un GE MZ RF; IL “EkoSanHim”, GosSanEpidNadzor Centrs, Krievijas FGU VNIIPO MČS, FGUP 
NIKIMT u.c.   
Virsmas izturība:     
ГОСТ 9.403 «ЕСЗКС» «La ku krāsas pārklājumi. Izturības pret statistisko šķidrumu iedarbību 
izmēģinājumu metodes». 
Vide  Izturība Pieliet. Vide Izturība Pieliet. 
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Ūdens Izturīga - Karbamīds 5, 20%  Izturīga - 
Ūdeņražskābe 5% Izturīga - Amonjaks 15, 25% Izturīga - 
Etilspirts 16, 30, 50, 96% Izturīga - NaOH 40% Izturīga - 
Etiķskābe 9%  Izturīga - Acetons Izturīga - 

Citronskābe 10% Izturīga - Benzīns, 
dīzeļdegviela Izturīga - 

HCl 5% Izturīga - Nafta, mazuts Izturīga - 

HCl 20% Nosac. 
Izturīga 

līdz 20 
dienām Vaitspirts Izturīga - 

H2SO4 38% Izturīga - - Rel. Izturīga  max +3.76% 

H2SO4 60% Nosac. 
Izturīga 

īdz 3 
dienām Butilacetāts Rel. Izturīga  max +3.30% 

            % norādīti attiecīgo vielu ūdens šķīdumi. 
Pētījumi veikti ar gravimetrisko metodi, nosakot pārklājuma brīvās plēves „uzpampšanu-izmazgāšanos” 
līdz plēves masas stabilizēšanās, temperatūrā 22 +/- 0,5˚С laboratorijas apstākļos (GU NIIPH).  
 


