
KARTA TECHNICZNA

Opis Produktu

MotoGuard 2500® to szybkoutwardzalny ("Fast-Set"), wysokociśnieniowy, hybrydowy 
poliuretan w natrysku. To dwukomponentowy produkt zawierający 100% cząstek stałych i 
zerowy potencjał LZO. MotoGuard 2500® jest najbardziej popularnym produktem roboczym w 
linii MotoGuard®, oferującym wydajność i trwałość polimocznika w cenie hybrydy. Dla 
zastosowań wymagających wytrzymałości na rozciąganie, odporności na cięcie i ścieranie oraz  
wytrzymałości ogólnej, MotoGuard 2500® oferuje znakomite połączenie wysokich właściwości 
fizycznych - w postaci twardej, elastycznej powłoki membranowej. MotoGuard 2500® specjalnie 
został opracowany tak, aby łatwo mieszał się w w komorze pistoletu aplikacyjnego, przez co jest 
mniej wrażliwy na nastawy temperatur i ciśnienia przetwarzania maszyny natryskowej.

MotoGuard 2500® 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

POLIMOCZNIKOWA POWŁOKA HYBRYDOWA

MotoGuard 2500® wymaga podkładu do powierzchni metalowych. Po zastosowaniu 
MotoGuard® MMP (Multi Metal Primer) dla stali, MotoGuard 2500® zapewni niezwykły poziom 
ochrony przed korozją w postaci silnie związanej powłoki z tworzywa sztucznego.

Sprzęt

MotoGuard 2500® musi być aplikowany za pomocą wysokociśnieniowego systemu 
dwukomponentowego dozowania (stosunek dozowania 1:1) z podgrzewaniem. Lallafom® USA 
zaleca wysokociśnieniowy sprzęt natryskowy. MotoGuard 2500® należy nakładać pod stałym 
zakresem ciśnień między 2000 a 2500 psi (138 - 172 bar), a temperatura materiału powinna 
wynosić 150°F - 160°F (65°C - 71°C) .  W kwestiach dodatkowych informacji na temat urządzeń i 
szczegółów dot. zagadnień instalacyjnych skontaktuj się z serwisem technicznym Lallafom USA®.

Wytrzymałość na
Rozciąganie, psi

Wydłużenie, %

Die "C" Wytrzymałość
 na Rozdarcie, psi

Pyłosuchość, sec

Twardość, Shore D

Czas Żelowania, sec

Właściwości 
Fizyczne

100% Modulus psi

200% Modulus psi

 Charakterystyka
Przetwarzania 

• Czarny – jako najbardziej popularny
• Inne kolory na żądanie, do stosowania wewnątrz
• Uwaga: MotoGuard 2500® jest przeznaczony do stosowania zewnętrznie i wewnętrznie, ale przy

zastosowaniu na zewnątrz innego koloru niż czarny, barwa nie będzie trwała.

Podstawowe Zastosowania

• Powłoki przestrzeni ładunkowych
• Zabezpieczenie podwozia
• Akcesoria samochodeowe
• Drewniane obudowy głośników
• Drewniane wykończenia
• Powoka warstwowa sklejki
• Formy i elementy odlewne
• Skrzynki narzędziowe
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Kolorystyka 

• Orurowanie aut
• Przyczepy do przewozu koni
• Wnętrza łodzi
• Łodzie robocze
• Pojazdy robocze
•

Powłoki ochronne dla styropianu
• Pojazdy uprzywilejowane
•

Autobusy szkolne i transportu publicznego

Wskazania do Aplikacji
MotoGuard 2500® bardzo dobrze przylega do prawidłowo przygotowanej  powierzchni metalu, 
drewna, aluminium, włókna szklanego i blach ocynkowanych. Przed aplikacją, upewnij się, że 
każde z tych podłoży wolne jest od kurzu, brudu, rdzy, tłuszczu, oleju, czynników uwalniających 
pleśń lub innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na proces wiązania. W przypadku, gdy 
wymagana jest doskonała przyczepność zaleca się zagruntowanie powierzchni przed nałożeniem 
MotoGuard 2500®. Skontaktuj się z producentem w celu określenia zalecanego podkładu. 
Proszę zapoznać się z Biuletynem Technicznym dla podkładu MotoGuard®.



244 Madison Ave Suite 323   ·  New York, NY 10016 
Phone: 888.669.3626

www.lallafomUSA.com

Your Local Authorized Contractor

Bezpieczeństwo

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego. Unikać 
kontaktu z oczami i skórą. Podczas natrysku, nosić maskę lub system 
świeżego powietrza. Rozpylanie w pomieszczeniu wymaga wymuszonej 
wentylacji. Pamiętaj, aby przeczytać kompletny MSDS przed użyciem 
jakiegokolwiek produktu MotoGuard®.

Okres Ważności i Magazynowanie
Okres przechowywania produktu to sześć miesięcy w oryginalnie 
zamkniętych beczkach. Przechowywać z dala od źródła ciepła, mrozu i 
wilgoci. Właściwy zakres temperatur przechowywania wynosi 60ºF - 90ºF 
(15°C - 32°C). Produkt może być transpotrowany całorocznie, bez 
szczególnych wymogów co do ogrzewania lub chłodzenia podczas 
przewozu, niemniej jednak zaleca się, aby przed użyciem podgrzać zimny 
materiał do minimum 70ºF (21°C).

Opakowania
MotoGuard 2500® jest dostępny w 5 galonowych (19l) wiadrach, 55
galonowych (208l) beczkach i 275 galonowych (1040 l) zbiornikach.

Waga netto       Waga pojemnika         Waga brutto

45 lbs   2 lbs 47 lbs
500 lbs 45 lbs                 545 lbs

2500 lbs 140 lbs                2640 lbs
43 lbs       2 lbs 44 lbs

462 lbs       45 lbs                 507 lbs

strona A 5gal wiadro 
strona A 55 gal beczka            
strona A 275 gal zbiornik          
strona B 5gal wiadro 
strona B  55 gal beczka             
strona B  275 gal zbiornik           2310 lbs                    140 lbs             2450 lbs

Wysyłka
Systemy MotoGuard 2500® mogą być wysyłane za pośrednictwem 
większości komercyjnych firm kurierskich. Klasa wysyłki to "55". Strony "A" 
i "B" nie podlegają specjalnym regulacjom i są klasyfikowane jako Płynny 
Plastik, NOS
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