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YUMADUR 5060 DYLATACJA PU 2-K 

Płynna masa poliuretanowa do zalewania dylatacji 

 

Yumadur 5060 : utwardzacz Akadur 3938 DE – 2 : 1 wagowo 

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0 

OPIS PRODUKTU 

Yumadur 5060 Dylatacja PU 2-K – jest płynną masą poliuretanową 2-K. Charakteryzuje się 

wysoką elastycznością, dobrą odpornością mechaniczną i wytrzymałością w zmiennych 

warunkach atmosferycznych. Tworzy wodoszczelną powłokę. Łatwa w aplikacji. Doskonała 

przyczepność do różnych podłoży. Występuje w kolorystyce szarej. 

ZASTOSOWANIE 

Yumadur 5060 Dylatacja PU 2-K – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do 

wypełniania szczelin dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych, w garażach, magazynach, 

obiektach handlowych, na balkonach, tarasach.  Mostkuje rysy i pęknięcia. Do uszczelniania styku 

ściany z powierzchnią poziomą. Ma bardzo dobrą przyczepność do wszelkich podłoży 

mineralnych. 

ZASTOSOWANIE 

Yumadur 5060 Dylatacja PU 2-K może być stosowany jako część systemu 

przygotowującego do kamiennego dywanu. 

System na „kamienne dywany”: 

• Yumasil GS - hydrofobowy impregnat do betonu i podłoży mineralnych 

• Yumabet PU 1-K – grunt do posadzek betonowych 

• Yumadur 4550 PU 2-K – membrana hydroizolacyjna 

• Yumadur 5060 dylatacja PU 2-K – spoiwo do wypełniania szczelin 

• Yumadur 4533 PU 2-K – spoiwo do łączenia kamieni tworzące „kamienny dywan” 

• Yumalak Y PU 2-K – lakier nawierzchniowy z UV absorberami  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Parametry zestawu: Yumadur 5060 Dylatacja PU : Akadur 3938 DE 

Gęstość, max. g/cm3 1,1 

Lepkość, kubek Forda Ф4, max. s tixo 

Czas schnięcia w temp. 20±2°C przy wilgotności powietrza 55±5%: 

stopień 1 (pyłosuchość), max. 

stopień 4, (szlifowalność), max. 

stopień 7 (pełne utwardzenie), max. 
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Czas życia mieszanki min 20 

Zawartość suchej masy, max. % 99 

Zalecana grubość powłoki suchej, min. μm 80 

Wygląd powłoki 
Gładka bez 

zacieków i 

pomarszczeń 

Rozcieńczalnik Akasol B 

 

SPOSÓB STOSOWANIA 
 

Przygotowanie 

podłoża 

• Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno niezwiązanych 

części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji 

utrudniających przyczepność żywicy do podłoża; 

Przygotowanie 

produktu 

• Produkt jest tiksotropowy i nie wymaga rozcieńczania; 

• Przed użyciem wymieszać z Akadurem 3938 DE jak 2 : 1 wag; 

Malowanie 

• Mieszać z utwardzaczem małymi porcjami, tak aby zdążyć wykorzystać 

w czasie 20 min; 

• Przygotowaną masę wlać do szczeliny. Do poprawek stosować pędzel lub 

wałek; 

• Żywica powinna być aplikowana w temperaturach +150C do +250C, przy 

wilgotności względnej powietrza od 40% do 65%;              

Mycie narzędzi • Do czyszczenia akcesoriów malarskich należy zastosować Akasol B; 

Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu, aż zapach 

zniknie i po tym okresie będzie odpowiedni do użycia. 

Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań. 
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OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA 

12 miesięcy od daty produkcji 

KOLORYSTYKA 

szara 

OPAKOWANIA 

1, 3, 5, 10, 20 L 

ZALECENIA BHP i P. POŻ. 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu z dala od źródeł 

ognia i ciepła. Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne - stosować w pomieszczeniach 

o sprawnej wentylacji lub przewietrzanych. Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób lakierowy 

rozpuszczalnikowy. Wyrób wrażliwy na wilgoć z powietrza i wodę. Po otworzeniu najlepiej 

zużyć całe opakowanie, ponieważ dostęp wilgotnego powietrza utwardzi wyrób w całej objętości 

powodując jego stratę. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności i na stały 

pobyt ludzi wietrzyć po lakierowaniu aż do zaniku specyficznego zapachu. 

YUMACOM Zbigniew Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na 

sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego 

wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki 

wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w 

znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej 

wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do 

zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. 

Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju 

technologicznego. 


