
 
 
Technický  list  

UNIXIN GRIP Bezpečný gumový povrch 
PU4223 
 

 
 

Dvojzložkový navrstvovací systém pre pokladanie pochôdznych vrstiev. 
 
UNIXIN GRIP BEZPEČNÝ GUMOVÝ POVRCH PU4223 je dvojzložkový systém pozostávajúci z gumového 
granulátu a pružného, vlhkosťou vytvrdzujúceho spojiva pre výrobu/ pokladanie povrchov. Povrchy sú 
určené ako vrchná - pochôdzna vrstva. Určené pre interiér aj exteriér. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
Zložka A: EPDM granulát 1 - 3,5 mm danej farby - 25 kg balenie 
Dostupné farby granulátu: 
• granulát červený / Rose RAL 3017, EPDM 1-3,5 mm 
• granulát oranžový / Orange RAL 2004, EPDM 1-3,5 mm 
• granulát hnědobéžový / Earth yellow RAL 1006, EPDM 1-3,5 mm 
• granulát žltý / Yellow RAL 1012, EPDM 1-3,5 mm 
• granulát zelený / May green RAL 6017, EPDM 1-3,5 mm 
• granulát tmavo zelený / Reseda green RAL 6011, EPDM 1-3,5 mm 
• granulát modrý / Sky blue RAL 5015, EPDM 1-3,5 mm 
• granulát čierny SBR 2-6 mm 
• ďalšie na vyžiadanie 
 
Zložka B: spojivo PU4223 - 5 kg balenie 
 
Vzhľad                                                                                         hnedá medovitá kvapalina  
Viskozita pri 23 °C                                                                     2800 ± 500 mPas 
Obsah sušiny                                                                              100%  
Aplikačná teplota                                                                       15 - 40 ° C (5 - 20 ° C verzia CW) 
Releatívna vlhkosť                                                                      40 - 90% 
Obsah NCO                                                                                  cca 8 - 9% 
Bežná spotreba na 1 m2 pri hrúbke vrstvy 0,6 - 0,8 cm      6 - 7 kg zmesi 

 
MOŽNOSTI POUŽITIA: 
Pomocou systému Unixin Grip možno vytvoriť pružné pochôdzne povrchy v exteriéroch aj interiéroch, 
ktoré zvyšujú bezpečnosť pri prípadnom páde osôb, sú priepustné pre vodu (nenamŕzajú) a majú 
dekoratívny efekt. Unixin Grip Bezpečný gumový povrch môže nájsť uplatnenie napr. na schodoch alebo 
pred nimi, ako ochranný prvok na rampách, na terasách či balkónoch, okolo bazénov a pieskovísk, ako 
záhradné chodníčky, na detských hracích plochách (po konzultácii s výrobcom) a plochách určených pre 
rekreačné športy a pod. 
Podľa spôsobu použitia možno systém Unixin Grip aplikovať buď tak, že pevne priľne k podkladu (na hladký 
či nesúdržný betón sa odporúča použitie primeru Unixin Primer PU 3922) alebo ako vrstva, ktorá môže byť 
položená voľne (ako podkladový separátor môže slúžiť napríklad voskovaný alebo silikónový papier , ktorý 
sa po vytvrdnutí odstráni). 
Pre aplikáciu na zvislé plochy je potrebné použiť debnenie, obalené do zmršťovacej fólie. 
Debnenie sa umiestni cca 1 cm od zvislej plochy a materiál sa nahutní medzi debnenia a zvislú plochu. 
Výška debnenia môže byť maximálne 30cm. Materiál sa nechá vytvrdnúť min. 24 hod a následne sa fólia 
nareže, odstráni sa debnenie a fólia sa opatrne sníme z povrchu. 
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Pri použití na schodoch (betón aj dlažba) sa odporúča použiť zakončovacie nerezové lišty, ktoré sa 
používajú pri pokládke dlažby, výška lišty záleží na výške finálnej vrstvy. Lišty sa lepia bodovo napr. PU 
alebo MS polymér tmely. Gumový povrch sa dotiahne cez lištu až po okraj. 
 

Povrch možno tiež aplikovať na PU a PVC hydroizolačné fólie, podľa pracovného postupu. Pružnosť 

materiálu zaistí, že sa povrch nebude trhať pri pohybe fólie a má vysoký dekoratívny efekt. 

 

DOPLNKOVÉ ČASTI SYSTÉMU: 

Unixin primer PU3922 - aktivátor podkladu pre exponované pokladanie a pokladanie na nesúdržný či 

hladký povrch. 

Unixin UV náter PU4668 - pre zvýšenie farebnej stálosti a povrchovej mechanickej odolnosti, vhodné 

hlavne okolo bazénov proti usadzovaniu vodného kameňa. 

 

POKLADANIE: 

- podkladový materiál musí byť súdržný, suchý, bez prachu, nečistôt a mastnoty. Teplota podkladu pred 

pokladaním musí byť minimálne 3 °C nad rosným bodom. 

- ako podkladový materiál spravidla slúžia betón (betónová a zámková dlažba), asfalt, zhutnený kameň či 

kov 

- zmiešať gumový granulát so spojivom v požadovanom (hmotnostnom) pomere. 

 

Materiál Zrnitosť (mm) Hrúbka pokládky (mm) Dávkovanie pojiva 

(% hmotnosti granulátu) 

Gumový granulát EPDM 1 – 3,5 mm 7 – 10 mm 18 – 20 

Gumový granulát EPDM 0,5 – 2,5 mm 7 – 10 mm 25 

Gumový granulát SBR 2 – 6 mm 20 – 60 mm 15 

 

- povrchová vlhkosť granulátu, rovnako ako kondenzácia vlhkosti na nevytvrdenom povrchu je nežiadúca, 

pôsobí ako urýchľovač a môže spôsobiť napenenie alebo mliečny vzhľad povrchu. Spojivo lejeme do 

pripraveného granulátu 

- na miešanie je odporúčané použiť vysoko-otáčkové rotačné miešadlo (napr. pre miešanie cementových 

zmesí), doba miešania aspoň 2-3 minúty tak, aby bolo zaistené navrstvenie všetkého granulátu spojivom, 

matný granulát sa stane lesklým. Homogenizácia zámesi je veľmi dôležitá, inak môže po ukončení 

pokladania dôjsť k "odstávaniu" gumového povrchu. 

- takto pripravená zámes je určená na pokladanie na pripravený povrch, na upravenie je možné použiť 

murársku lyžicu a plastové hladidlo. Orientačná doba spracovateľnosti je cca 30-45 minút (podľa 

podmienok - teplota, vlhkosť). 

- pri vlastnom pokladaní je potrebné klásť dôraz na riadne zhutnenie zmesi, zmes sa nesmie pri hutnení 

posúvať po podklade a lepiť sa na náradie (dôsledok nedostatočnej vrstvy materiálu) 

- položený povrch je potrebné zakryť tenkostennou fóliou (napr. maliarskou) ako ochrana proti dažďu a 

nasadaniu prachových a iných častíc počas vytvrdzovania 
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- spojivá na báze MDI polyuretánov vykazujú farebné zmeny pôsobením UV žiarenia - tie neovplyvňujú 

mechanické vlastnosti spojiva a nie sú dôvodom pre reklamáciu 
 

- pracovné pomôcky bezprostredne po práci očistite mechanicky, pre dočistenie je odporúčané použiť čistič 

LEAQUID 5 

- finálny povrch je veľmi odolný voči opotrebovaniu, tlmí nárazy a je porézny. 
 

V niektorých prípadoch je nutné použiť primer na prípravu podkladu (napr. okolo obrubníkov, prípadne na 

kovové schodnice, hladké či nesúdržné povrchy). Odporúčaný primer je Unixin Primer PU3922. 

Jednozložkový, rozpúšťadlový primer aplikovateľný valčekom alebo štetcom. Odporúčaná spotreba: 1 l na 

5-8 m2, podľa nasiakavosti podkladu. Samotné pokladanie- po vysušení primeru (na dotyk). 

Aplikácia povrchu za rôznych klimatických podmienok (teplota, vlhkosť, slnko) môže spôsobiť rozdielne 

farebné odtiene výsledného povrchu. 

Pre optimálne vytvrdnutie sa  odporúča nechať položený povrch zakrytý čiernou nepriedušnou plachtou po 

dobu min. 24 h - zabráni prenikaniu UV v priebehu vytvrdzovania a tiež prenikaniu prípadného dažďa či 

rosy. 

Farebnosť položeného povrchu sa môže vplyvom UV žiarenia v priebehu cca 2-3 mesiacov meniť, po tejto 

dobe je už farebnosť stála. 
 

UPOZORNENIE: 

Zložka A (gumový granulát) nie je klasifikovaná ako nebezpečná. 

Zložka B (spojivo PU4223): NEBEZPEČENSTVO: Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky 

astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Podozrenie, že spôsobuje 

rakovinu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním. Pokyny 

pre bezpečné zaobchádzanie, PRVÁ POMOC: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo 

etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte, kým si neprečítate všetky bezpečnostné 

pokyny a nepochopíte. Nevdychujte dym / plyn / pary. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / 

ochranné okuliare / tvárový štít. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. 

Uchovávajte uzamknuté. Odstráňte obsah / obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie 

nebezpečných odpadov. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe 

uľahčujúce dýchanie. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. PRI 

KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Pri podráždení pokožky alebo vyrážky: 

Vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. PO ZASIAHNUTÍ 

OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné, 

odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / 

starostlivosť. PO POŽITÍ: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. 

 

Obsahuje: methylendifenyl diisokyanát. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
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BALENIE A SKLADOVANIE: 
Zložka A (granulát) sa dodáva v vreciach po 25 kg. 
Zložka B (spojivo PU4223) je dodávaná v balení: 1 kg, 5 kg, 25 kg a 220 kg. 
Skladovať v pôvodných dokonale uzavretých obaloch pri teplote +5 ° C do +25 ° C, oddelene od potravín, 
nápojov a krmív, v suchých, dobre vetraných skladoch. Chráňte pred mrazom. Chrániť pred vodou a 
vlhkosťou. Správne skladovaný má 12 mesačnú záručnú dobu od dátumu výroby. 
Návod na použitie je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme 
žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky práce. Pred 
použitím odporúčame vyskúšať. 
 
Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní výrobku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum revízie: 01.08.2018 

 

     ISO 9001      
 

Distribútor v SR: 

STACHEMA Bratislava a.s. 

Železničná 714/180, 900 41 Rovinka 

Tel.: 00421-2-45985500 

stachema@stachema.sk 
www.stachema.sk 
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