
ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА СТОЙНОСТ

Съотношение на смесване на компонентите A / B / C: 2,5 / 2,6 / 26,4 по тегло
Якост на натиск: 60 N/mm2

Якост на огъване: 16 N/mm2

Якост на огъване: 7 N/mm2

Специфично тегло: 2,15 кг/дм3

Коефициент на топлинно разширение: 1,4 x 10-5/°C
Адхезия към грундиран бетон: > 2,5 N/mm2

Издръжливост на температура при 9 мм. дебелина: -40°C до +120°C
Издръжливост на температура при 6 мм. дебелина: -40°C до +70°C
Издръжливост на постоянно обливане с гореща вода: до 90°C 
Устойчивост срешу хлъзгане (по BIA метод в Германия): R12
Еластичен модул E: 6 мм дебелина /9 мм: около 2000 / около 3000

Система за подови покрития
на база полиуретан, издържаща 
в тежки производствени условия

RPM/Belgium N.V. Alteco Technik GmbH

An                Company

МОНОПУР®

ИНДЪСТРИ
МОНОПУР® ИНДЪСТРИ

©
 R

P
M

/B
el

gi
um

 N
.V

. 
- 

03
/2

01
0 

- 
D

oc
. 

12
1/

G
B

RPM/Belgium N.V.
Industriepark Noord . H. Dunantstraat 11B . B-8700 Tielt
Tel.: + 32 (0) 51 / 40 38 01 . Fax: + 32 (0) 51 / 40 55 90
E-mail: rpm@rpm-belgium.be . http://www.rpm-belgium.be

Alteco Technik GmbH
Raiffeisenstraße 16 . D-27239 Twistringen
Tel.: + 49 (0) 42 43 / 92 95 0 . Fax: + 49 (0) 42 43 / 33 22
E-mail: info@alteco-technik.de . http://www.alteco-technik.de

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Монопур® Индъстри се предлага в четири основни цвята: сив, жълт, зелен и керемидено червен.

Забележка: Цветовете са приблизителни поради ограниченията на печата.

Технически данни

Оторизиран дистрибутор:
Тази брошура няма за цел да даде указания за изпълнение.
Информацията дадена тук е вярна и точна в рамките на нашето
познание за момента на изданието, и е обект на промяна без пре-
дизвестие.
Нито една част от тази брошура не може да бъде копирана без пис-
мено съгласие на RPM BELGIUM N.V.© RPM BELGIUM N.V.

Гаранции:
RPM BELGIUM N.V. и ALTECO Technik GmbH дават гаранция за всички
техни продукти, че са без дефект и ще бъдат заменени при доказа-
ни дефекти. Дадената по – горе информация съответства на нивото
на нашето познание за момента. Във всеки случай остава отговор-
ност на клиента да определи съответствието на продукта за неговия
конкретен случай като проведе собствен тест.
RPM/Belgium N.V. иAlteco Technik GmbH са поделения на RPM Inc., САЩ,
публично притежавана американска компания и са водещи произво-
дители на индустриални системи подови покрития, защитни покри-
тия, уплътнителни китове и мембрани. 
RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik са сертифицирани от Lloyd като ком-
пания отговяряща на ISO 9001- стандарт за качество.

TECHNOCONSULT
Бул. Амстердам 4

1528 София
БЪЛГАРИЯ

Тел.: +359 2 975 14 55
ФАКС:+ 359 2 975 14 56

technoco@engineer.bg



МОНОПУР® ИНДЪСТРИ

Базирана на полиуретан система за безфугови подови покри-
тия с висока износоустойчивост.

ДЕБЕЛИНА НА ПОКРИТИЕТО

МОНОПУР® ИНДЪСТРИ може да се изпълни с
дебелини от 6 до 9 мм. Изборът на дебелина на
слоя се определя от изискванията за термична
и механична издръжливост в конкретния слу-
чай.

13 -19 КГ/М2 МОНОПУР®

ИНДЪСТРИ

± 300г/м2 МОНОПУР® Грунд

Системата за подови покрития Монопур® Индъстри се
базира на уникална смес от специални полиуретанови
смоли, комбинирани с пълнители от композити и кварцов
пясък.

• Висока термоустойчивост

Монопур® Индъстри има отлична издръжливост
на термичен „шок” и циклично деиствие на
температура и издържа на почистване с пара.

• Висока химическа устойчивост

Монопур® Индъстри е устойчива на широк
спектър химикали като киселини, алкали, соли,
масло, животинска кръв, млечна киселина,
мазнини, горива, агресивни газове, солен
морски въздух и повечето разтворители.

• Отлично издръжа на продължително сменящи
се цикли топла - студена вода

Монопур® Индъстри при дебелина 9 мм. има
отлична издръжливост на постоянно заливане с
гореща вода с температура до + 90°С.

• Висока износоустойчивост

Монопур® Индъстри е издръжлива на механично
износване и отлично понася натоварване с
тежък трафик.

• Създава водонепропусклива повърхност

• Не отделя миризми

• Облекчено изпълнение 

Всички компоненти на системата Монопур®

Индъстри са предварително дозирани в готови
опаковки, което свежда до минимум грешките
при изпълнение.

• Изпълнява се само в затворени помещения

• Готова за експлоатация 24 часа след полагане

Монопур® Индъстри може да поеме лек трафик
след 24 часа и достига пълна химическа
устойчивост след 7 дни

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Монопур® Индъстри се прилага в области, където
се изисква комбинация от висока механична,
химическа и температурна  устойчивост.

Типичните производства където се прилага са:

Хранително вкусова промишленост
• Преработка на месо и риба
• Мандри и млечни продукти
• Хлебопекарни
• Шоколадови изделия
• Безалкохолни напитки и плодови сокове
• Бирени фабрики
• Плодови и зеленчукови консерви
• Хладилници и хладни помещения
• Складове
• Кухненски блокове 

Химическа промишленост
• Производствени цехове
• Помещения за опаковка и складове

Фармацефтика
• Производствени и складови помещения

КАЧЕСТВА


