
 

Kadangi visi nurodymai ir rekomendacijos yra pateikiamos pagal geriausią mūsų patirtį ir 
žinias, jos vis dėlto turėtų būti laikomos tik orientacinėmis ir turėtų būti patvirtintos išsamiu 
praktiniu pritaikymu. Produktai gali būti išbandomi uždaroje vietoje arba laboratorijoje, bet 
darbo ypatumai ir savybės gali įtakoti darbo atlikimą su šiais produktais. 
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FLOORGUM PAINT 

Universali sintetinė danga pėstiesiems 

Pritaikymo video, produkto 
puslapis, saugos duomenų 
lapai ir kita informacija. 

 

Vienkomponentė skysta danga vandens pagrindu. Naudojama kaip universali danga pėstiesiems.Ši 
apsauginė danga gali būti dengiama ant liejamų hidroizoliacinių sistemų, kaip tradicinių keramikinių plytelių 
alternatyva. Šis produktas taip pat tinka naudoti universalių žaidimų aikštelių, dviračių takų, pėsčiųjų zonų ar 
paviršiuj padengti. Danga yra neslidaus paviršiaus, atspari blogam orui, dėvėjimuisi, temperatūros 
pokyčiams ir UV spinduliams. 

TAIKYMO SRITYS 
Produktas tinkamas: 
• Dviračių takams (Itališkas ANAS sertifikavimas): 
• Tinkantis betonui ir asfaltui padengti sporto 

aikštelėse (teniso, krepšinio, futbolo); 
• Tinkamas betono ir asfalto paviršiams, padarant 

juos neslidžiais ir puikiai vaikščiojamais. 
Gali būti naudojamas kaip apsauginė danga kartu su 
skystomis hidroizoliacinėmis medžiagomis, padarant 
paviršių skirtą vaikščiojimui. 
Produktą galima naudoti tiek lauko tiek vidaus 
darbams. 
 

LAIKYMAS 
Laikykite produktą originalioje pakuotėje, gerai 
vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo tiesioginių saulės 
spindulių ir ledo, temperatūroje nuo +5°C iki +35°C. 
Laikyti: 24 mėnesius. 

PRIVALUMAI 
• Paprastas ir greitas taikymas; 
• Neslidi danga vaikščiojimui; 
• Puikus atsparumas: blogam orui, užšalimo – atšilimo 

ciklams, UV spinduliams, druskoms; 
• Galima važiuoti dviračiu; 
• Labai elastinga; 
• Gali būti taikomas hidroizoliacinės sistemos 

pabaigai, kurios yra sintetinių dervų pagrindu; 
• Gali būti uždengiamas kitu sluoksniu arba plytelėmis; 
• Be tirpiklių. 

 

IŠEIGA 
1,2 kg/m2. 
 

SPALVA 
Pilka, raudona, žalia, smėlio spalva. 
 
ĮPAKAVIMAS 
25 Kg plastikinis kibiras. 
Paletė: 36 kibirai (900 kg). 
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Sukibimas su betonu: 0,560 N/mm2, A/B break type 
Atsparumas ugniai: B klasė – s2, d0 
Garų pralaidumas: NPD 
Ekvivalentinis oro sluoksnis: NPD 
Skysto vandens pralaidumas: NPD 
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Techniniai duomenys 

Savybės  Vnt. 

Išeiga 1,2 kg/m2
 

Būsena Pusiau tanki - 
Spalvos Pilka, raudona, žalia, smėlio - 
Praskiedimas max 10% vandens - 
Laikas tarp 1st ir 2nd dengimo     (T=20°C; 
R.H. 40%) 4 Val. 

Dengimo temperatūra +5 /+35 °C 
Maksimali drėgmė 70% - 
Džiūvimo laikas (T=20°C; R.H. 40%) 4 Val. 
Vaikščioti galima po: 12 Val. 

Laikymas 24 mėn. originalioje 
pakuotėje ir sausoje vietoje Mėn. 

Įpakavimas 25 Kg plastikinis kibiras kg 

Galutinis apibūdinimas  Vnt. 
Reguliavima

s 
Rezultatas 

Atsparumas trinčiai                            
(1000 apsisukimų su ratu CS-10) 

0,099 g         
0,46% g UNI 10559 - 

Atsparumas atmosferai 2000 val.        
(> 10 metų*) 

Val. / 
metų 

UNI EN ISO 
11507 - 

Atsparumas ugniai (Euroklasė) B – s2, d0 - 

EN ISO 
11925-2 

EN 13823 
EN 13501-1 

- 

Atsparumas angliavandeniliams - - ANAS 
certification Nėra klaidų 

Atsparumas dyzelinui - - ANAS 
certification Nėra klaidų 

Atsparumas tepalams - - ANAS 
certification Nėra klaidų 

Atsparumas druskoms (sočiųjų CaCl2 ir 
NaCl) - - ANAS 

certification Nėra klaidų 

Atsparumas švytuoklės stumdomdomai 
trinčiai PTV = 66 - ANAS 

certification atsparus 

Atsparumas slydimui µ = 1,127 level 
3 - UNI 8272 

part 11° - 

Sukibimas su betonu 0,56 MPa = 
N/mm2 UNI EN 1542 A/B lūžio tipas 

Sukibimas su asfaltu - - - puikus 
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Galutinis apibūdinimas  Vnt. 
Reguliavi

mas 
Rezultatas 

Sukibimas su bituminėmis 
membranomis < 1,0 MPa = 

N/mm2 ISO 4624 pakankamas 

Sukibimas su guminiu kilimėliu < 1,0 MPa = 
N/mm2 ISO 4624 pakankamas 

Atsparumas užšalimo – atšilimo ciklams 
(-15°C/+15°C) - - UNI EN 

202 nepakitęs 

Sukibimas su Sportgum > 7,0 MPa = 
N/mm2 ISO 4624 puikus 

Sukibimas su Floorgum Antracita > 7,0 MPa = 
N/mm2 ISO 4624 puikus 

Sukibimas su Acriflex Winter > 7,0 MPa = 
N/mm2 ISO 4624 puikus 

* 1680 valandų testas yra lygus 10 metų. Šis lygiavertiškumas yra tik orientacinio pobūdžio ir gali skirtis atsižvelgiant į oro sąlygas. Minėti duomenys, net jei vykdomi pagal 
reglamentuojamų metodų bandymus yra orientaciniai ir gali keistis atsižvelgiant į sąlygas. 

PAGRINDO PARUOŠIMAS 
• Pagrindas turi būti visiškai sukietėjęs, sausas ir 

pakankamai atsparus. 
• Paviršius turi būti kruopščiai išvalytas, be 

nuolaužų ar atkibusių dalių. 
• Temperatūra turi būti tarp +5°C ir +35°C.  
• Jeigu buvo užpiltas naujas cementas, tai jis turi 

būti pakankamai sausas ir pilnai sukietėjęs. 
• Paviršiuje negali būti stovinčio vandens; taip pat 

gali būti reguliuojama su Floorgum Antracita ir
Floorgum Filler (žr. tecninius duomenų lapus). 

• Esant grubiam asfaltui, tinka naudoti Floorgum 
Antracita (žr. tecninius duomenų lapus). 

• Jeigu pagrindą paveikė didėjanti drėgmė, tai 
vertėtų naudoti „vandens barjerą“ (žr. WATstop
techninius duomenų lapus). 

 
MAIŠYMAS 
Tai vienkomponentis, paruoštas naudoti produktas. 
Prieš pradedant naudoti, sumaišykite produktą su 
maišymo grąžtu; jeigu reikia/būtina – galite praskiesti 
10% vandeniu. Vandens kiekis yra orientacinio 
pobūdžio. 
Galima gauti daugiau ar mažiau skystą mišinį, 
priklauso nuo Jums reikiamo. 
Niekada nedėkite papildomai – neužšalančių 
produktų, cement ar kitų. 

TAIKYMAS 
1. Jeigu turite problemų dėl drėgmės, naudokite -  

WATstop (išeiga: 0,6 kg/m2, žr. techninių 
duomenų lapus). 

2. Jeigu nėra drėgmės problemų ant lygių betono 
paviršių arba paviršius padengtas plytelėmis, 
naudokite Grip Primer  (žr. techninių duomenų 
lapus). 

3. Kai gruntas yra visiškai sausas, naudokite 
Floorgum Paint voleliu dviem sluoksniais ta pačia 
išeiga. Siekiant geresnių rezultatų, 
rekomenduojama atskirti sluoksnius. Esant 
lietaus ant neišdžiūvusio paviršiaus, atsargiai 
patikrinkite ar galima dengti kitą sluoksnį. 

 
Norėdami hidroizoliacinėse sistemose viršutinio 
sluoksnio vaikščiojimui, būtina naudoti Floorgum 
Paint be grunto. 

 
SPORTINIŲ GRINDŲ TAIKYMAS 
1. Jeigu turi problemų dėl drėgmės, naudokite 

„vandens barjerą“ WATstop (išeiga: 0,6 kg/m2, 
žr. techninių duomenų lapus). 

2. Jeigu neturite problemų dėl drėgmės ant lygių 
betoninių paviršių arba padengtų plytelėmis, 
naudokite Grip Prime (žr. techninius duomenis). 
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3. Kai gruntas visiškai sausas, naudokite Sportgum 
(profesionalioms žaidimų aikštelėms) arba 
Floorgum Antracita (žr. techninius duomenis). 
Įsitikinkite ar nėra lietaus vandens, prieš dengiant 
kitą sluoksnį. 

4. Kai Sportgum yra visiškai sausas, naudokite 
Floorgum Paint voleliu dviem sluoksniais ta pačia 
išeiga. Siekiant gauti geresnius rezultatus, 
rekomenduojams atskirti sluoksnius. 

5. Kai Floorgum Paint yra visiškai sausas, 
naudokite Colorflex linijoms nubrėžti (žr. 
techninius duomenų lapus). 

 
 

DŽIŪVIMO LAIKAS 
Esant 20°C ir 40% santykinės drėgmės, produkto 
džiūvimo laikas yra 4 valandos, o vaikščioti galima 
po 12 valandų. 
• Džiūvimo laikas priklauso nuo santykinės 

drėgmės ir temperatūros, todėl gali žymiai 
pasikeisti. 

 
 

PASIŪLYMAI 
• Nenaudokite produkto žemesnėje temperatūroje 

nei +5°C ar aukštesnėje nei +35°C. 
• Vasaros sezono metu produktą naudokite 

vėsesnėmis paros valandomis, atokiau nuo saulės. 
• Nenaudokite produkto prieš lietų, ledą, stiprų rūką 

arba kai santykinės drėgmės lygis didesnis nei 
70%. 

• Esant plokštiems paviršiams, leiskite vandeniui 
nubėgti. 

 

VALYMAS 
Nuplaukite įrankius iškart kai panaudosite produktą.  
 

SAUGA 
Visada naudokite asmeninės apsaugos priemones ir 
perskaitykite produktų saugos duomenų lapus. 


