
INNOPUR SPORT PU SPRAY VARNISH-AHT 400 
Spor zeminleri için geliştirilmiş, tek komponentli, %100 

alifatik, şeffaf, kimyasal ve aşınma dayanımlı, parlak 

görünümlü son kat koruyucu vernik 
 

TANIM: 

INNOPUR SPORT PU SPRAY VARNISH-ATH 400, Alifatik poliüretan reçine esaslı, tek bileşenli, düşük 

viskoziteli, %100 UV ve kimyasal dayanımlı, parlak görünüm sağlayan, son kat koruyucu zemin vernik 

malzemesidir. Özellikle atletizm pistlerinde sprey kaplama ve sandviç zemin kaplamaların üzerinde 

koruyucu olarak uygulanmaktadır. 

KULLANIM YERİ  

✓ E.P.D.M veya S.B.R granüllerin üzerine, 

✓ PVC zemin kaplamaları üzerinde, 

✓ Dış cephe dekoratif taş döşeme vb. kaplamalar üzerinde, 

✓ Kolay temizlenebilir, kimyasal ve aşınma dayanımlı koruyucu son kat vernik olarak kullanılır. 

AVANTAJLARI 

✓ Kolay uygulanır, 

✓ %100 sararma direnci vardır (UV dayanımlı), 

✓ Suya ve dış koşul şartlarına dayanıklıdır (yağmur ve kar/buz), 

✓ Hafif, orta-ağır yaya trafiği için uygundur, 

✓ Elastiktir, çatlak köprüleme yapar, 

✓ Termal olarak dirençlidir, -40 ila +90 C de çalışır 

✓ Deterjan, yağ, deniz suyu ve evsel kimyasallara dayanıklıdır 

✓ Mekanik olarak zarar görmüş, aşınmış kısımlar kolaylıkla tamir edilebilir 

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

Görünüm   Şeffaf   
Renk   Renksiz   

Yoğunluk   1,05 ± 0,05 kg/lt (20 ˚C de)   

Hacmen katı madde   %70   

Hafif trafiğe açılma   12 saat   

Tam kullanıma açılma   48 saat / 20°C de %60 bağıl nemde   

Tam Kürlenme   7 gün / 20°C de %60 bağıl nemde   

Kopma uzaması   %600   

Sertlik (Shore A)   45 – 55   

Çekme Dayanımı   23 – 25 N/mm2   

Yırtılma Direnci   55 – 60 N/mm2   

Su Basıncına Dayanım   1 m su sütunu, 24 saat> sızıntı yok   

Uygulama Ekipmanı Rulo, fırça, havasız püskürtme 

 

Çevre Koşulları:  

✓ Havanın bağıl nemi minimum %50 maksimum %85 olmalı, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) 

+10°C ile +35°C arasında olmalıdır. 

✓ Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve 

uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır. 

✓ Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam 

sıcaklığı-Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu firmamızdan isteyiniz.) 

Yüzeye Tatbiki: 

Ürün daha önceden hazırlanmış ve astarlaması yapılmış yüzeye rulo veya havasız püskürtme ile 

yüzeye doyurulacak şekilde uygulanır.  

Önerilen sarfiyat 2 katta 0,200-0,300 kg/m²dir 

 

Aletlerin Temizliği:  

Selülozik veya Poliüretan tiner ile 
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AMBALAJ BİLGİLERİ  

15 Kg metal kova 

215Kg sac varil. 

DEPOLAMA BİLGİLERİ   

Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında 

malzemenin ömrü 1 yıldır 

 

SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ 

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz. 


