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Protegol® UR- Coating 32-60 – system kartuszowy, 

dwuskładnikowa powłoka poliuteranowa, nie zawierająca rozpuszczalników,  

nakładana natryskowo 
 

Opis produktu:  Sposób nakładania:      bezpowietrzny gorący natrysk   

                                     pistoletem pneumatycznym. 

Grubość warstwy:       do 2 mm na pionowych   

                                     powierzchniach. 

Min. grubość powłoki: 1.500m. 

Czas przydatności mieszanki do użycia: 

ok. 50s,  w temp. 250C 

ok. 25s,  w temp. 350C 

ok. 14s,  w temp. 450C 

Temperatura nakładania:   

Podłoże                         >50C 

Składnik A:           25 ÷ 450C 

Składnik B:           25 ÷ 450C 
 

Czas utwardzania: w temp.   200C   /   500C   /   900C   

Pyłosuchość:          po ok.   20 min. /   5 min. / ˂ 1 min. 

Stosowanie:            po ok.       4 h   /    1 h     / natychmiast 
(składowanie) 

 

PROTEGOL® UR 32-60 - system kartuszowy, 

dwuskładnikowa poliuretanowa powłoka ochronna, 

nie zawiera rozpuszczalników. 

Spełnia normy: DIN EN 10290 „Rury i kształtki stalowe, 

rurociągi na lądzie i na morzu - Zewnętrzny poliuretan nanoszony 

natryskowo, modyfikowany poliuretan”.  

Powłoka jest nakładana za pomocą specjalnego 

pneumatycznego pistoletu natryskowego. 
 

 

Zastosowanie:  
 

Jako zewnętrzna powłoka ochronna: 

 nowobudowanych rurociągów, 

 renowacji i rehabilitacji rurociągów żeliwnych, 

stalowych, 

 połączeń spawanych. 
 

 

Zalety:  
 

 bardzo krótki czas reakcji i szybkie 

utwardzanie, 

 bez konieczności płukania 

rozpuszczalnikiem, 

 łatwa aplikacja, 

 bez strat i odpadów, 

 proporcje mieszania 1:1 na objętość, 

 dobra ochrona przed korozją, 

 odporność na ścieranie, 

 odporność na uderzenia, 

 dobra odporność chemiczna. 
 

 
 

pełna wytrzymałość na obciążenie 

mechaniczne i środki chemiczne:   po ok. 8 h (po ochłodzeniu                                                          

                                                                                        powłoki poniżej 300C) 
 

temperaturowy zakres pracy  

bez równoczesnego obciążenia mechanicznego:  

-30 ÷ 800C do 1100C przez krótki okres czasu   

                                                           

Twardość w st. Shore D:                 75  5(po całkowitym    

                                                                                 zakończeniu reakcji utwardzenia) 
 

Materiał czyszczący:                       nie wymagane 
 

Dane produktu:  Odspojenie katodowe:      po 28 dniach, temp. 230C, 2,3 mm 
 

Poniższe dane uzyskano w temp. 200C. 

Typ:                                materiał 2-składnikowy 

Baza:                              PUR 

Trwałość objętościowa: 100% 
 

Konsystencja  

Składnik A                      ok. 2,700 mPas (250C) 

Składnik B                      ok. 800 mPas (250C) 
 

Gęstość 

Składnik A                      1,20 g/cm3 

Składnik B                      1,20 g/cm3 

Składnik A+B                 1,20 g/cm3 
 

Proporcje mieszania: 

A:B                                 1:1 w stosunku wagowym 

                                        1:1 w stosunku objętościowym 

 zgodnie z normą DIN EN 10290     
 

Odporność elektryczna:    po 100 dniach, temp. 230C; 

zgodnie z normą DIN EN 10290               (5,5) 109 Ωm2 
 

Starzenie termiczne 

(test przyczepności):         po 100 dniach, temp. 1000C, 15 MPa 
zgodnie z normą DIN EN 10290   
 

Elastyczność:                    w 230C, w pełni spełnia wymagania 
zgodnie z normą DIN EN 10290   
 

Wydłużenie:                     14 % 
zgodnie z normą DIN EN 10290     
 

Siła uderzenia w 230C             napięcie testowe = 18 kV 

zgodnie z normą DIN EN 10290       uderzenie: 16. J/mm 

S P E C J A L I S T Y C Z N E  M A T E R I A Ł Y  P O W Ł O K O W E  
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Kolor: czarny  Wlot powietrza do urządzenia pneumatycznego powinien być 

pozbawiony dopływu wody i smaru, a min. ciśnienie powinno 

wynosić ok. 6 barów. 
 

Przed aplikacją należy dostosować temperaturę materiału do 

wymaganej temp. 25 ÷ 450C, aby uzyskać odpowiednią 

lepkość materiału i wentylatora natryskowego, np. za pomocą 

skrzynki grzewczej.  
 

Otwórz kartusz i połącz go z mieszalnikiem statycznym, 

następnie włóż kartusz do pneumatycznego pistoletu 

natryskowego. Połącz otwór spryskujący z dopływem 

powietrza i wyreguluj właściwe ciśnienie natrysku, ok. 2 ÷ 3 

barów. 
  

Skieruj wypływ strumienia zmieszanego materiału do pustego 

kartonu lub wiadra aż do momentu pojawienia się 

jednorodnej mieszaniny wypływającej przez dyszę.  

Następnie zacznij aplikować materiał na przygotowaną 

powierzchnię. 
 

Przez nagrzewanie powłoki do temperatury 900C, gazem lub 

podczerwienią, utwardzanie zostaje przyśpieszone do tego 

stopnia, że próbę szczelności można przeprowadzić po 

ochłodzeniu pokrytych powierzchni do temperatury niższej 

od 300C. 

Podczas nanoszenia powłoki wilgotność względna nie może 

przekraczać 80. Jeżeli wilgotność względna jest wyższa 

należy zasięgnąć porady technicznej u producenta lub jego 

przedstawiciela.  
 

Zużycie materiału:   

w przybliżeniu 1,20 kg / mm grubości  dft/ m2  

(wartość teoretyczna) 
 

 

Opakowania:  

 kartusz 2 x 300 ml (720 g) 

 kartusz 2 x 750 ml (1.800 g) 
 

 

Przechowywanie:  

Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy.  

Produkt należy przechowywać w szczelnie 

zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w chło-

dnym i suchym miejscu.  

Jeżeli temperatura przechowywania jest mniejsza od 

00C, składnik B może ulec częściowej krystalizacji. 

Aby rozpuścić kryształy składnika B, należy go 

ogrzać w piecu do ok. 250C. Nie należy używać 

składnika B w postaci częściowo skrystalizowanej, 

ponieważ może zablokować urządzenie rozpylające 

oraz zakłócić proces utwardzania. 
 

 

Dane dotyczące transportu i magazynowania:  
PROTEGOL® UR 32-60 Temp. zapłonu RID/ADR ICAO/IATA-DGR  

Składnik A ˃ 1000C - -  

Składnik B ˃ 1000C - -  
ADR - porozumienie dotyczące międzynarodowego przewozu niebezpiecznych 

ładunków drogami publicznymi  

ICAO - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

IATA - Zrzeszenie Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
 

 

Przygotowanie powierzchni:  Odstępy czasu między nakładaniem poszczególnych 

warstw:  
 

Powierzchnia stali, która ma zostać pokryta, musi 

być czysta i sucha. Należy ją oczyścić z kurzu  

i substancji o działaniu wyzwalającym opary oraz 

środków adhezyjnych (np. oleju, smaru, starej farby).  

Następnie należy ją poddać obróbce strumieniowo 

ściernej, aż do uzyskania stopnia czystości, co 

najmniej Sa 2 ½, (DIN 12-944-4, PN-ISO 8501/1). 

Średnia wysokość nierówności przygotowanej 

powierzchni powinna wynosić od 70 do 90m 

(zgodnie z normą DIN 12-944-4). Pierwszą warstwę 

powłoki należy nałożyć natychmiast po oczyszcze- 

niu. Zaleca się używać materiału do piaskowania 

(czyszczenia) np. „Testra 1-2 mm” lub „Asilikos 1-2 

mm”. 
 

 Odstęp czasu między nakładaniem poszczególnych warstw 

zależy od temperatury. Kolejną warstwę powłoki można 

nałożyć po 3 min. Jeżeli (z przyczyn technicznych) czas ten 

ulegnie przedłużeniu, należy utrzymać powierzchnię 

nałożonej warstwy w stanie suchym i wolnym od 

zanieczyszczeń: oleju, smaru, pyłu. 

Aby uniknąć kondensacji, przed nałożeniem kolejnej warstwy 

powłoki, należy dopilnować, aby temperatura podłoża 

(nałożonej warstwy) była o co najmniej 30C większa od 

temperatury punktu rosy. Każda warstwa może być pokryta 

kolejną warstwą bez szorstkowania (matowienia), jeżeli okres 

między nakładaniem nie przekracza jednego dnia (przy 

przechowywaniu pokrywanego obiektu w temperaturze 

pokojowej). 

 

Nakładanie powłoki:  Powłoka osiąga stan pyłosuchości po 10 min. w temp. 200C. 

Próbę szczelności można przeprowadzić po upływie 2 godzin.  

Przyłożone napięcie powinno wynosić 8kV/mm grubości 

powłoki i nie może być wyższa niż 20 kV. (PN-EN 10290) 

 

Aby uniknąć kondensacji pary, należy upewnić się, 

czy temperatura podłoża jest co najmniej o 30C 

wyższa od temperatury punktu rosy.  

Temperatura punktu rosy powinna być określona za 

pomocą specjalnego przyrządu. 
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BHP   

Pomimo to, że PROTEGOL 32-60 nie zawiera 

rozpuszczalników w podwyższonych temperaturach 

wytwarza niebezpieczne dla człowieka opary. Mogą 

one wywołać podrażnienia skóry. Należy zachować 

środki ostrożności: zapewnić ciągłą wentylację, 

mechaniczne odciąganie oparów oraz stosować 

maski ochronne. 
 

Nie wolno wdychać unoszących się oparów lub 

substancji unoszącej się w powietrzu podczas 

rozpylania. Dlatego zaleca się noszenie filtra lub 

masek zapewniających dopływ czystego powietrza. 
 

Nie wolno dopuszczać do kontaktu skóry ze 

składnikiem B. Jeżeli jednak dojdzie do kontaktu, 

należy narażone miejsce dokładnie przemyć ciepłą 

wodą mydlaną lub ciepłym nie alkalicznym 

środkiem czyszczącym (np. Lutrol E 400, BASF).  

 

 

 Podczas stosowania PROTEGOLU® 32-60 muszą być 

przestrzegane wszelkie środki ostrożności dotyczące 

posługiwania się żywicami poliuretanowymi oraz środkami 

służącymi do ich utwardzania. Środki ostrożności zostały 

opisane w "Instrukcji obsługi izocyjanianów", która jest 

dostępna na żądanie. 
 

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP.  

Zgodnie z odpowiednimi regulaminami, składnik B  

PROTEGOL 32-60 został zaliczony do substancji niebezpie- 

cznych.  
 

UWAGA: Producent dołożył wszelkich starań w zebraniu 

danych dotyczących produktu. Wszelkie zalecenia i sugestie 

dotyczące zastosowania produktu odnoszą się do przewi- 

dywanych przez producenta warunków pracy. Dobranie 

produktu odpowiedniego do własnych potrzeb oraz do 

warunków, w jakich produkt będzie używany pozostaje  

w gestii klienta.  
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