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Maksimāla aizsardzība un augsta  nodilumizturība ar minimālām izmaksām   

 
 
 

              Divu komponentu poliuretāna kompozīcija bieza slāņa un ar kvarcu pildītu segumu Elakor -
PU „Lejama grīda” ierīkošanai                    

___________________________________________________________________________________ 
 
Piegāde: Elakor-PU „Lejamā grīda” komponents „А” ( krāsains pamats)  
un komponents „Б” (cietinātājs).  
 

 
Krāsainais divu komponentu poliuretāna sastāvs, kas pēc sacietēšanas veido stingru un elastīgu 

daļēji glancētu virsmu ar augstu triecienstigrību un augstām mehāniskām īpašībām.  
Izturīgs pret pastāvīgu saskari ar ūdeni; neitrālu, skābu un sārmainu elektrolītu šķīdumiem; 

minerāleļļām, sintētiskām, organiskām eļļām; benzīnu utt. Darba laikā ļoti viegli izplūst, aizpilda 
pamata defektus.  

Piemīt augsta adhēzija attiecībā pret vairumu materiālu,  tā rezultātā ir spējīgs veidot kopā ar 
kvarca smiltīm izturīgus augstas kvalitātes pildītus segumus ar zemu pašizmaksu. Visi zemāk uzskaitīto 
segumu veidi uz šīs kompozīcijas bāzes pieļauj transporta kustību ar gumijotām riepām un plastmasas 
riteņiem, tai skaitā, elektrokāru un  hidraulisko ratiņu kustību. 
 
Virsmām  (attīrītām un gruntētām ar „Elakor-PU”).  
- Minerāli kapilāri poraini segumi: betons, smilšcements, ķieģeļi, šīferis utt. 
- Koka virsmas: koks, parkets, saplāksnis, KŠP, KSP utt.  
- Metāla: tērauds, cinkots tērauds, čuguns; alumīnijs un tā sakausējumi, varš un tā sakausējumi. 

 
Ekspluatācijai  telpu iekšpusē, „zem pārseguma”, laukā. 
 

Pielietošanas objekti.  
- Noliktavas (tai skaitā, agresīvo vielu), angāri, ledusskapji, saldētavas. 
- Praktiski jebkuru rūpniecības nozaru ražošanas cehi. 
- Garāžas, stāvvietas, automazgātavas, autoservisi, remontdarbnīcas. 
- Tirdzniecības, izstāžu, sporta zāles; dzīvojamās, sabiedriskās, administratīvās ēkas. 
- Lauksaimniecības objekti: putnu fermas, inkubatori, govju kūtis, cūkkūtis utt. 
 
«Elakotr -PU» lejamā grīda atļauta izmantošanai (papildus serti�cēta).  
- Dzīvojamo ēku celtniecībā, bērnu un ārstniecības un pro�laktiskajās iestādēs. 
- Pārtikas un farmācijas rūpniecības uzņēmumos. 
- Lauksaimniecības objektos. 

 
Krāsoja mais segums 

Pielietošanas joma : nodilumizturīgu bezputekļu segumu ierīkošana objektos ar zemām prasībām 
attiecībā uz ārējo izskatu un vidēju mehāniskā noslogojuma intensitāti (noliktavas, cehi, stāvvietas).  
Uzklāj ar garspalvu poliamīda rullīti 1-2 slāņos (kaltēšana ik pēc slāņa– 1 diennakts), patēriņš 300-
600г/m2 uz slāni.  
Spīdums – daļēji matēts.  
Patēriņš  1mm biezumam ir 1,2kg/m2.  
 

 



Elakor-PU „Lejama grīda”  
 
 

Lejamais segums 
Pielietošanas joma : nodilumizturīgu bezputekļu segumu ierīkošana objektos ar augstām prasībām 
attiecībā uz ārējo izskatu (tirdzniecības centri, dzīvojamo un administratīvo ēku vestibili utt.), objektos 
ar vidēju mehāniskā noslogojuma intensitāti (noliktavas, cehi, stāvvietas). 
Uzklāj ar robainu špakteli vai rakeli vienā slānī ar turpmāku veltnēšanu ar adatainu rullīti, lai tiktu vaļā 
no liekā gaisā un izlīdzinātu krāsu. Patēriņu regulē ar slīpuma leņķi pret robainās špakteles plakni vai ar 
rakeles ūsu izbīdes izmēru. Spīdums – daļēji glancēts.  
Patēriņš  1mm biezumam ir 1,2kg/m2.  
 

Ar kvarcu pildītais lejamais seg ums   
Pielietošanas joma : nodilumizturīgu bezputekļu segumu ierīkošana, tai skaitā, pretslīdes, objektos ar 
paaugstinātām prasībām attiecībā uz ārējo izskatu (tirdzniecības centri, dzīvojamo un administratīvo 
ēku vestibili utt.); objektos ar augstu mehāniskā noslogojuma intensitāti (stāvvietu un garāžu, cehu, 
noliktavu brauktuves zonas). 
Uzklāj analoģiski lejamajam segumam, taču divos slāņos. Pirmo slāni ar pārpalikumu vienmērīgi 
aizbērt ar sausām kvarca smiltīm. Nogaidīt 18-24 stundas, pēc tam pilnībā noņemt pārpalikušās smiltis 
un uzklāt augšējo slāni. Spīdums – daļēji glancēts.  
Patēriņš (piemēram): 2,5mm biezumam - 1,6..1,8kg/m2.  
Pretslīdes īpašībām augšējo slāni ieteicams uzklāt ar rullīti, patēriņš 0,4-0,5kg/m2. 
 
Lejamās grīdas „Elakor -PU” galvenās  īp ašības.  
- negaistošo vielu masas daļa ne mazāk par 95%; 
- mūža ilgums pēc komponentu samaisīšanas ne mazāk par 40 min; 
- gājēju kustības sākums – ne vairāk kā 24 stundas, transporta – ne vairāk kā 3 diennakstis; 
- plīsuma izturība pēc 14 dienām ne mazāk kā 21 MPa; 
- relatīvais pagarinājums plīstot – ne mazāk kā 35%. 
                                   


