
NÁVOD  PRO  BEZPEČNÉ  POUŽITÍ  VÝROBKU 
 

ACCOPLAST USB-2 
 

Elastická zálivková dvousložková polyuretanová zálivka za studena odolná leteckému petroleji 

Odpovídá normě SS.S 200 E 

 

 

 
 

EN 14188-2 
 

 

OBLASTI POUŽITÍ 

Zaplnění dilatačních a smršťovacích spár pro:  

 betonové chodníky a vozovky určené pro letiště, silnice a dálnice 

 betonové průmyslové podlahy 

 spoje beton/beton, kov/beton, kov/kov 

 pro spáry vertikální nebo nakloněné používat třísložkovou thixotropní variantu 

 

DEFINICE 

 ACCOPLAST USB-2 je dvousložkový polyuretan za studena  

 

VÝHODY 

 použití za studena (od + 3°C) 

 výborná přilnavost s PRIMEREM 2206 na beton a s PRIMEREM M na kov 

 odolný leteckému petroleji 

 

CHARAKTERISTIKA 

 Klasifikace AFNOR    Skupina 1 / třída 6 A 

 Váhový poměr A/B    100 / 40 

 Doba použití při  10°C   50 minut 

20°C   40 minut 

30°C   30 minut 

 Doba vytvrzení při 10°C   18 hodin 

20°C      8 hodin   

30°C     6 hodin 

 Hustota při 20°C  složka A  1,55+0,05 

složka B  1,05+0,05 

složky A+B  1,35+0,05 

 Tvrdost dle stupnice Shore A při 25°C 20 – 30 

 Penetrace kuželem při 25°C (desetiny mm) 20 – 40 

 Prodloužení při 20°C    >250% 

 Prodloužení při -29°C    >50% 

 Následný tah a tlak    žádné poruchy 

 Zbarvení     cementově šedý nebo černý 

 

 



ZPŮSOB POUŽITÍ 

Podklad a příprava   
 betonový podklad musí být pevný, čistý, suchý a souvislý 

 v případě opravy spojů musí být stará hmota odstraněna 

 na dno spoje použít výplň na předtěsnění spáry (polyuretan nebo podobnou) 

 

Podmínky aplikace                  
 minimální teplota  (podkladu a prostředí): +3°C a 3°C nad rosným bodem 

 maximální vzdušná vlhkost: 80% 

 

APLIKACE 

 Na beton: aplikovat PRIMER 2206, pokrýt ACCOPLASTEM USB-2 za 30 min až 4 hodiny  

 Na kov: aplikovat PRIMER M, pokrýt ACCOPLASTEM USB-2 za 1 – 12 hodin při 20°C 

 Při skladování výrobku při teplotě nižší než 15°C předehřát složku A ve vodní lázni nebo 

pomocí zdroje tepla 

 Je potřeba používat výkonný míchač; nalít složku B do složky A a míchat 5 minut, po 

zamíchání přelít směs do další nádrže a míchat další 2 minuty. Aplikovat zalévací patkou 

 Pokud jsou spáry úzké, aplikovat ACCOPLAST USB-2 pomocí pneumatické pumpy typu 

Graco, Kremlin nebo podobné. 

 

BALENÍ 

 20 kg (složka A 14,28 kg, složka B 5,72 kg) 

 5 kg (složka A 3,57 kg, složka B 1,43 kg) 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 Při manipulaci je nezbytné přísně dodržovat hygienická pracovní pravidla: nosit rukavice a 

brýle 

 Další informace viz bezpečnostní list 

 

SKLADOVÁNÍ 

 Při teplotě mezi 10°C a 35°C, chránit před nepřízní počasí 

 Po dobu 6 měsíců od data expedice výrobku v neporušeném originálním obalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


