
KARTA TECHNICZNA

Charakterystyka

FlexGuard 2100® to fast-set, dwuskładnikowy, twardy polimocznik w natrysku, o stosunku 
mieszania 1:1. Zawiera 100% cząstek stałych , nie zawiera  LZO (lotnych związków organicznych).

Ze względu na doskonałą odporność na uderzenia, FlexGuard 2100® jest liderem w branży 
twardej ochrony dla struktur polistyrenowych. FlexGuard 2100® wykazuje także doskonałą 
odporność na ścieranie, i służy jako odporna na ścieranie powłoka dla stali.

FlexGuard 2100® oraz Lallafom® USA są znakami towarowymi Lallafom® GLOBAL, Inc.

Kontakt

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają pomóc klientom w określeniu, czy nasze produkty są odpowiednie do ich
zastosowań. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za kontrolę jakości, badań i określenia przydatności produktu do zamierzonego użycia
lub zastosowania. Lallafom® GLOBAL, Inc. gwarantuje jedynie, że materiał spełnia swoje specyfikacje; oświadczenie to zastępuje
wszelkie pisemne lub domyślne gwarancje, w tym gwarancjie przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, ani nie
stanowi zabezpieczenia przed jakimkolwiek roszczeniem prawnym. Produkt nie narusza prwa patentowego. W związku z powyższym,
kupujący ponosi wszelkie ryzyko co do stosowania materiału. Jedynym zadośćuczynieniem dla uzasadnionych żądań zwrotów jest
wymiana produktu. Nieprzestrzeganie zalecanych procedur zwalnia Lallafom® Global, Inc. z wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu
do materiału lub jego zastosowania.

LALLAFOM® GLOBAL, Inc.

244 Madison Ave Suite 323 
New York, NY 10016

Toll Free: 888.669.3626

info@lallafomUSA.com

www.lallafomUSA.com

POLIMOCZNIK "FAST-SET"- TWARDY HERMETYK 
DO UŻYTKU NA POLISTYREN, DREWNO I STAL 

FlexGuard 2100® jest dostępny w trzech różnych prędkościach utwardzania - 5, 10 i 15 sekund - 
co pozwala użytkownikowi końcowemu na uzyskanie teksturowanego lub szklistego wyglądu. 

ODPORNOŚC NA UDERZENIA: FlexGuard 2100® został opracowany tak, aby zapewnić 
doskonałą odporność na uderzenia nawet w ujemnych temperaturach.

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE: FlexGuard 2100® charakteryzuje się długą żywotnością w 
warunkach ściernych jako powłoka ochronna stali.

RÓŻNORODNOŚĆ WYKOŃCZENIA: FlexGuard 2100® jest dostępny w trzech różnych 
prędkościach utwardzania w celu umożliwienia wykonawcy osiągnięcia szklistego lub 
teksturowanego wykonczenia.

Aplikacja

Bezpieczeństwo

Skonsultuj się z przedstawicielem Lallafom® GLOBAL, Inc. w celu przeszkolenia lub sprzętu.

Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego. Unikać kontaktu z oczami i 
skórą. Nie wdychać, nie połykać. Podczas natrysku należy nosić maskę lub używać systemu 
świeżego oddychania. Rozpylanie w pomieszczeniu wymaga wymuszonej wentylacji. Przed 
użyciem FlexGuard 2100® koniecznie przeczytaj w całości MSDS.

Wytrzymałość na
Rozciąganie, psi

Wydłużenie, %

Wytrzymałość na 
Rozdarcie, psi

Pyłosuchość, sec

Twardość, Shore D

Czas Żelowania, sec

Właściwość Wartość

100% Modulus psi

200% Modulus psi

300% Modulus psi

Wytrzymałość na 
Bezpośrednie 

Uderzenie, in.-lbs.  
Odpornośc na 

Ścieranie, mg ubytek

CS17 wheels, 1000g, 
1000 cykli

Temperatura
 Aplikacji

Podłoże, °F

Otoczenie, °F

Czas Ponownego 
Powlekania, min

*Wartości otrzymane w warunkach laboratoryjnych 
dla celów porównawczych i nie powinny być 
uważane jako specyfikacje. 

Funkcje

CZYSTY POLIMOCZNIK: FlexGuard 2100® to czysty polimocznik. Nie jest wrażliwy na wilgoć, jak 
poliuretan lub inne powłoki hybrydowe.

ZERO LZO: FlexGuard 2100® jest powłoką zawierającą 100% cząstek stałych i jest formułą z 
zerową zawartością Lotnych Związków Organicznych.

FlexGuard 2100® powinien być aplikowany przez dwu-komponentową, wysokociśnieniową 
jednostkę dozującą. Temperatura materiału i węży podgrzewających powinna być utrzymana 
między 150-170º F (65º C- 76º C). Ciśnienie powinno wynosić co najmniej 2400 psi (165 bar). Jeśli 
ciśnienia dozowania stron A i B nie są równe, należy zaprzestać natrysku i  zdiagnozować 
urzadzenie.

Opakowania i Przechowywanie

FlexGuard 2100® jest dostępny w 55 (208 l) galonowych beczkach lub zbiornikach o pojemności 
275 galonów (1040 l). Materiał należy przechowywać w szczelnych pojemnikach w zakresie 
temperatur 60ºF a 90ºF (15ºC - 32ºC). Okres przechowywania w standardowych warunkach 
wynosi 12 miesięcy.
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