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Tämä versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot.  

 

Tuotekuvaus / soveltuvuus  

Yleiskäyttöinen 2-komponenttinen, liuotinainepitoinen nopeasti 

kuivuva pohjuste, korroosiota estävillä ominaisuuksilla. 

Erittäin pitkä käyttöaika ja lyhyt kuivumisaika, sileillä ja hieman 

huokoisilla pinnoilla. 

  

Pohjuste soveltuu ja tarttuu erityisen hyvin teräkseen. 

Ei sovellu pintoihin, jotka ovat herkkiä liuottimille. 

 
Tuotenumero / pakkauskoot  

11023–5     5 kg set (sisältää molemmat komponentit)  

11023–10  10 kg set (sisältää molemmat komponentit)  

  
Ominaisuudet  

 Helppo levittää  

 Nopeasti kuivuva ja pitkä käyttöaika 

 Korroosionesto ominaisuudet 

  

Ominaisuudet nestemäisenä  

Väri Vaaleanvihreä 

Tiheys 1,37 valmis seos 

Kuiva-ainepitoisuus 58% 

Varastointi Säilyvyys vähintään 12 kk 

valmistuspäivästä, kun säilytetty 

avaamattomana ja suojeltu 

pakkaselta. Säilytys 15 – 25 °C 

 

Tuotetiedot 

Työtapa  Sivellin, tela, korkeapaine- ja 

hajoitusilmaruiskut 

Riittoisuus 0,10 – 0,25 kg/m2/kerros (riippuu 

pinnasta) 

Sekoitussuhde 900 g A-osa : 100 g B-osa 

Ohenne –– 

Käyttöaika** 20 °C noin 3,0 h  

Tekeytymisaika,  

ennen levitystä  

5 min  

   

Käyttölämpötila Alusta  

Tuote 

+5 – +30 °C 

+10 – +35 °C 

Kuivuminen 

(kävelynkestävä)* 

20ºC 

 

Min. 45 min 

 

 

Kuivuminen 

(päällystettävissä)* 

Hotspray (polyurea): 

Liuotinainevapaa pinnoite: 

Liuotinainepitoinen pinnoite: 

 

 

20ºC 

20ºC 

20ºC 

 

 

Min. 3 h 

Min. 45 min 

Min. 12 h 

 

 

Max. 72 h 

Max. 72 h 

Max. 72 h 

 

 

 

Annetut ajat ovat suuntaa antavia ja niihin vaikuttavat ympäristön 

olosuhteet kuten lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja 

levitysmäärä.  

 

Kemikaalien kesto* 7 x 24 h, kun lämpötila on 20 °C 

Mekaaninen kesto* 3 x 24 h, kun lämpötila on 20 °C 

Puhdistusaine Roca Cleaner R5518 (työkalut) 

 

Sekoitus  

2-komponenttiset tuotteet tulee aina sekoittaa mekaanisesti. Käytä 

sekoittamiseen portaattomasti säädettävää sekoituskonetta (/-

vispilää).  

Käytettävän vispilän tulisi olla halkaisijaltaan vähintään 1/3 

sekoitusastian halkaisijasta.  

 

Sekoita eri komponentit huolellisesti omissa astioissaan ennen 

yhdistämistä. Tämän jälkeen kaada perus komponentti kovetteen 

joukkoon ja sekoita. Kaada lopuksi valmis seos peruskomponentin 

astiaan ja sekoita kunnes syntyy homogeeninen seos.  

 

Jos et sekoita koko tuote-erää kerralla, laske komponenttien tarve ja 

mittaa komponenttien määrät huolellisesti. 
 

Käyttöolosuhteet  

2-komponenttisia tuotteita voidaan käyttää vain kun ilman 

suhteellinen kosteus on alle 85 %.  

 

Käyttölämpötilan tulee olla vähintään – 5 °C ja käsiteltävän pinnan 

lämpötilan on oltava vähintään +3 °C kastepisteen yläpuolella. 

Tarkista kastepiste taulukosta. 

 

Kuivuminen nopeutuu lämpimämmissä olosuhteissa ja hidastuu 

viileämmissä. Tuotteen käyttöaika riippuu sen lämpötilasta. Huolehdi 

molemmista. 

 

Varmista hyvä ilmanvaihto kuivamisen aikana. Riittämätön 

ilmanvaihto erityisesti uima-altaiden, säiliöiden ja perävaunujen 

takaosissa voi johtaa pohjusteen hitaaseen ja epätasaiseen 

kuivamiseen. 
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Käsiteltävä pinta  

Käsiteltävän pinnan tulee olla terve. Puristuslujuuden tulee olla 

vähintään 25 N/mm2 ja  

vetolujuuden 1,5 N/mm2.  

 

Pinnassa ei saa olla dieseliä, öljyä tai muuta rasvaa.   

Kaikki irrallinen materiaali on poistettava hiekkapuhaltamalla, 

sinkopuhdistuksella tai painepesurilla. Pinnasta tulee poistaa mm. 

sementtiliima.  

 

Käsiteltävien pintojen kosteus tulee olla < 4 paino-%. 

 

Teräs tulee hiekkapuhaltaa DIN EN ISO 12 944, osa 4 mukaisesti 75 

– 100 mikronilla. 

 

Tarkempia tietoja tuotetiedot kohdassa. 

 

 
Tärkeää 

Käyttökohteet voivat vaihdella suuresti.  

Jos epäröit tuotteen soveltuvuutta ja käyttämistä eri pinnoilla, ota 

yhteyttä tuotteen myyjään. 

 

Kaikki tekniset tiedot jotka tässä esitteessä ovat, perustuvat 

valmistajan laboratoriokokeisiin. Tiedot voivat muuttua, olosuhteista 

riippuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikeudellinen ilmoitus 

Käännös huolenpitoa Purfin. Sisällöstä käännöksen Prokol ei ole 

vastuussa. Tämän esitteen suositukset ja ohjeet on annettu hyvässä 

uskossa valmistajan tämän hetkiseen parhaaseen tietoon perustuen, 

tuotteisiin jotka ovat oikein säilytetty sekä käsitelty ja käytetty 

ohjeiden mukaan, normaaleissa olosuhteissa. 

 

Käytännössä eri materiaalien ja niiden laadun vaihteluista johtuen, 

sekä muista paikallisista olosuhteista ja niiden vaihteluista johtuen, 

tuotteen valmistaja ei vastaa työn onnistumisesta. 

Käyttäjän tulee varmistua tuotteen soveltuvuudesta kohteeseen. 

 

Prokol antaa takuun, että tuotteet ovat virheettömiä. 

Monikomponenttiset tuotteet ovat lopputuotteita vasta sekoituksen 

ja käytön jälkeen. Kun komponentit sekoitetaan ja käytetään oikein, 

saavutetaan ilmoitetut arvot. 

 

Ostajat hyväksyvät yllä olevat käyttö- ja myyntiehdot. 

 

Käyttäjän tulee käyttää uusinta tuoteturvallisuus ja tuotetietoa. 

Kopion tästä annetaan pyydettäessä ja on myös saatavana 

www.prokol.nl sivustolla.  

Sivusto edellyttää kirjautumisnimeä ja salasanaa. 

 

Tämä tuotetiedote korvaa aikaisemmat tästä tuotteesta julkaistut 

tuotetiedotteet. 

 

*  Alustan lämpö kun suhteellinen kosteus 65 % ja riittävä  

 ilmanvaihto. 

**     1 kg valmis seos 

***   7 pv jälkeen kun lämpötila 20 °C 

Annetut arvot ovat suuntaa antavia keskiarvoja. 

 

http://www.prokol.nl/
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Tuotekuvaus / Soveltuvuus 

Rocathaan Hotspray 136-T on nopeasti kovettuva pinnoite,  

jonka kiintoainepitoisuus on 100%. Joustava ja aromaattinen. 

Ruiskutettava kaksikomponenttinen puhdas polyurea. 

Voidaan käyttää betoni-, metalli- ja puupinnoilla.  

Nopean kuivumisajan johdosta, tuote soveltuu eri kohteisiin. 

Rocathaan Hotspray 136-T:llä on seuraavat sertifikaatit: 

 

Sertifikaatit: 

 WRAS BS6920 juomavesi – Intertek UK 

 CE Certification EN 1504-2 – Intron SGS 

 Paloluokitus DIN 4102-1 – Exova Brandhaus 13501-5 BROOF (t2) 

– TUV 

 Vesitiiveystodistus – BDA 

 KSW todistus julkisista uima-altaista – Germany 

 

Voidaan käyttää suojaavana pintana uima-altaissa, altaissa, 

kuumissa säiliöissä, säiliöissä, julkisivuissa jne. Kulutusta 

kestävävänä kerroksena teollisuudessa ja rakentamisessa. Esim. 

rampit ja pysäköintihallit /-katot. Sopii erinomaisesti kallio 

leikkauksiin ja -tunneleihin. Rakenteiden alle, kun halutaan laatua. 

Kattojen kunnostukseen. Kun pinta vaatii kemiallista ja mekaanista 

kulutuskestävyyttä. Soveltuu monimuotoisille ja monenlaisille 

pinnoille. Käytettään eristemateriaalien pinnoitteena, kuten EPS ja 

eristevaahdot. Saatavana eri väreissä. 

 

Tuotenumero / pakkauskoot 

19400-20    45 kg  set (sisältää molemmat komponentit) 

19400–200  452 kg  set (sisältää molemmat komponentit) 

 

Ominaisuudet  

 Hyvä kemikaalien kesto 

 Joustava (elastinen) alhaisissakin lämpötiloissa 

 Ei terveydelle vaarallisia höyryjä 

 Säilyttää ominaisuutensa hyvin eri lämpötiloissa 

 

50 % venymä 11 Mpa 

100 % venymä 13 Mpa 

200 % venymä 18 Mpa 

Kimmokerroin –– 

Murtovenymä  ± 330 % (DIN 53504) 

Vetolujuus ± 23 N/mm2 (DIN 53504) 

Pinnankovuus - Shore A 96 ± 5 (DIN 53505, ASTM D2240) 

Vesihöyryn läpäisevyys 1000 

Lämmönkesto 130 °C 

Paloluokitus B2 (DIN 4102) 

EN 13501-5 

 

  

 

 

 
 

Ominaisuudet nestemäisenä  

Väri RAL 7032, 7024 (Muut pyydettäessä) 

Tiheys 1,12 valmista seosta 

Kuiva‐ainepitoisuus 100% 

Haihtuvia orgaanisia 

yhdisteitä (VOC) 

0 g/kg 

Varastointi Säilyvyys vähintään 12 kk 

valmistuspäivästä, avaamattomissa 

pakkauksissa kun lämpötila on  

15 – 25 °C 

 

 

Tuotetiedot 

Työ tulee suorittaa tarkoitukseen soveltuvalla erikoisvarustellulla 

korkeapaineruiskulla. 

 

Reaktioaika  12 – 15 sek 

Kosketuskuiva ± 30 – 120 sek 

Ruiskutuslämpötila * A-komponentti (Amiini) 85 °C 

* B-komponentti (Isosyanaatti) 88 °C 

* Letkun lämpötila 82 °C 

Tärkeää: B-komponentin (Isosyanaatti) 

lämpötila  on oltava 3 °C korkeampi, kuin 

komponentti A:n (Amiini) 

Ruiskutuspaine Riippuu pistoolityypistä 

 AP ruisku 180 – 200 bar 

 CS ruisku 140 – 160 bar 

Riittoisuus 1,12 kg/m2/paksuus 1,5 mm. 

Minimi kerrospaksuudet peltikatteelle  

1,5 mm, koville katemateriaaleille 2 mm ja 

bitumille sekä polyuretaanieristeelle 2,5 mm.  

Sekoituskammio  Ovaalin mallinen 

Sekoitussuhde  1:1 (tilavuus) 

Käyttölämpötila +5 - +30 °C 

Jatkokäsittelyn 

ajankohta  

Liuotinainevapaalla tuotteella 48 h sisällä. 

Liuotinainepitoisella tuotteella aikaisintaan  

12 h kuluttua mutta ennen 72 h. Seuraava 

kerros on levitettävä yllä mainitussa ajassa. 

Avoin aika lyhenee lämpötilan kohotessa.  

Jos avoimet ajat ylitetään on alkuperäinen 

pintakerros hiottava ja primeroitava 

Kemikaalien kesto 7 x 24h * 

Mekaaninen kesto 2 x 24h * 

Puhdistusaine Roca Cleaner N6500-P (työkaluille) 

Huuhteluaine Roca Rinsing Agent TC-N (ruiskuille) 
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Käytettäessä huomioitava  

Molemmat komponentit on sekoitettava erikseen niin, että syntyy 

täydellinen homogeeninen massa. 

Sekoitusaika riippuu sekoitettavasta määrästä. Täyttä 200 L astiaa 

tulee sekoittaa tehokkaasti vähintään 45 min ensimmäisellä kerralla 

tai käytettäessä ainetta pitkästä aikaa. 

Tämän jälkeen lyhyt ja perusteellinen mekaaninen sekoitus riittää. 

 

Huonosti sekoitettu tuote, johtaa normaalista poikkeavaan 

lopputulokseen. 

 

Älä hengitä ruiskutuksessa syntyvää sumua. Käytä 

hengityksensuojainta, joka täyttää ruiskutustyöhön asetetut 

vaatimukset.  

 
Käsiteltävä pinta 

Pinnan tulee olla terve. Puristuslujuuden tulee olla vähintään  

25 N/mm2 ja vetolujuuden vähintään 1,5 N/mm2. Raskaissa 

olosuhteissa (lattiat) vetolujuuden tulee olla 2,0 N/mm2. 

Pinnan tulee olla puhdas. Ei dieseliä, öljyjä ja rasvoja.  

Kaikki irtonainen ja mureneva materiaali on poistettava 

hiekkapuhaltamalla, hiomalla tai painepesurilla. Pinnan tulee olla 

vähintään 28 pv vanha. Kivipinnat tulee hiekkapuhaltaa ja puhdistaa.  

Sileät ja tiiviit lattiat kuten betoni hiotaan. Pinnasta täytyy poistaa 

hiomalla esim. sementtiliima, irtonainen maali jne. 

Likaiset pinnat puhdistetaan liekkipuhdistamalla ja hiomalla. 

Pinnan puhdistamisessa tulee käyttää teollisuuspölynimuria. 

 

Alustan maksimikosteus <4% (paino-osaa). 

 

Jos pinta on tarkoitus viimeistellä erillisellä viimeistely kerroksella, 

tulee sen sopia tarkoitukseen ja olla riittävän elastinen. 

Lisätietoja teknisistä esitteistä tai valmistajalta. 

 

Ympäristön ja pinnan lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C. 

Käsiteltävän pinnan lämpötilan on oltava vähintään +3 °C, 

kastepisteen yläpuolella. 

Pinnassa oleva kaste heikentää tarttuvuutta. 

 

2-komponenttisia tuotteita voidaan käyttää vain kun ilman 

suhteellinen kosteus on alle 85 %. 

 

Käyttökohteet ja -pinnat voivat vaihdella suuresti.  

Jos olet epävarma, pyydä tuotteen myyjältä lisätietoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tärkeää 

Käyttökohteet voivat vaihdella suuresti.  

Jos epäröit tuotteen soveltuvuutta ja käyttämistä eri pinnoilla, ota 

yhteyttä tuotteen myyjään. 

 

Kaikki tekniset tiedot jotka tässä esitteessä ovat, perustuvat 

valmistajan laboratoriokokeisiin. 

Tiedot voivat muuttua, olosuhteista riippuen. 

 

Koska Rocathaan Hotspray PA 136-T on aromaattinen polyurea, 

aiheuttaa UV-säteily värimuutoksia. 

Väri tummuvat ja kellertyvät. 

Rocathaan Hotspray PA 136-T voidaan pinnoittaa halutessa 

Rocathaan Coat UP2 pinnoitteella, jolloin saadaan pinnalle 

värinkestävyys. 

 

Oikeudellinen ilmoitus 

Käännös huolenpitoa Purfin. Sisällöstä käännöksen Prokol ei ole 

vastuussa. Tämän esitteen suositukset ja ohjeet on annettu hyvässä 

uskossa valmistajan tämän hetkiseen parhaaseen tietoon perustuen, 

tuotteisiin jotka ovat oikein säilytetty sekä käsitelty ja käytetty 

ohjeiden mukaan, normaaleissa olosuhteissa. 

 

Käytännössä eri materiaalien ja niiden laadun vaihteluista johtuen, 

sekä muista paikallisista olosuhteista ja niiden vaihteluista johtuen, 

tuotteen valmistaja ei vastaa työn onnistumisesta. 

Käyttäjän tulee varmistua tuotteen soveltuvuudesta kohteeseen. 

 

Prokol antaa takuun, että tuotteet ovat virheettömiä. 

Monikomponenttiset tuotteet ovat lopputuotteita vasta sekoituksen 

ja käytön jälkeen. Kun komponentit sekoitetaan ja käytetään oikein, 

saavutetaan ilmoitetut arvot. 

 

Ostajat hyväksyvät yllä olevat käyttö- ja myyntiehdot. 

 

Käyttäjän tulee käyttää uusinta tuoteturvallisuus ja tuotetietoa. 

Kopion tästä annetaan pyydettäessä ja on myös saatavana 

www.prokol.nl sivustolla.  

Sivusto edellyttää kirjautumisnimeä ja salasanaa. 

 

Tämä tuotetiedote korvaa aikaisemmat tästä tuotteesta julkaistut 

tuotetiedotteet. 

 

 

http://www.prokol.nl/
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