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Technologia polyurea oparta jest na stosunkowo niedawno
opracowanej dwuskładnikowej powłoce nakładanej metodą
natrysku, która ma szerokie zastosowanie do ochrony konstrukcji żelbetowych, stalowych i renowacji pokryć dachowych
w różnego rodzaju obiektach.
▲ Fot. 1. Renowacja pokrycia dachu z blachy
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do eksploatacji w bardzo krótkim czasie
po zakończeniu nakładania powłok, co

elastomer polimocznikowy, jest substancją
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Aplikacja powłoki polimocznikowej następuje przez bezpośredni natrysk wymieszanych składników na odpowiednio przygotowaną powierzchnię podłoża. Do tego
stosuje się specjalistyczne wysokociśnieniowe urządzenia natryskowe, równocześnie podgrzewające oba komponenty do
temperatury rzędu siedemdziesięciu kilku
stopni. W bardzo krótkim czasie następuje polimeryzacja, w wyniku której powstaje
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▲ Fot. 2. Renowacja ciągu komunikacyjnego na zaporze
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