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®

P FLEX PARK 100 ( 0,5 – 1,5 mm )
A polyurethane floor system with high abrasion resistance, designed to protect concrete interior
surfaces of car parks and garages.

Product description

PPFLEX®
poliuretanowym,
wodoszczelnym
systemem
FLEX®PARK
PARK100
100jest
is aelastycznym,
flexible, polyurethane,
waterproof
system designed
to protect
przeznaczonym do zabezpieczenia betonowych nawierzchni garaży i parkingów bez
concrete surfaces of garages and car parks without direct exposure to UV rays.
bezpośredniego narażenia na działanie promieni UV.
Productswchodzące
included inwthe
P FLEX®
PARK
100 system:
Produkty
skład
systemu
P FLEX®
PARK 100:
P
FLEX®
PARK
BASE
warstwa
gruntująca
(dopuszcza
•
• P FLEX® PARK BASE - primer (E VERS® 200 epoxy
can alsosię
be również
used)
•
zastosowanie gruntu epoksydowego E VERS® 200 )
• P FLEX® PARK BASE - base layer - used for floor thicknesses of above 0.6 mm
FLEX®PARK
PARKCOVER
BASE - -warstwa
zasadnicza – stosowana przy grubości posadzki
• •P
P FLEX®
final layer
powyżej 0,6 mm
• Quartz
sands PARK COVER - warstwa zamykająca
P FLEX®
•
Piaski kwarcowe
•
Detailed information on the consumption of specific materials is available on request.
Szczegółowe informacje dotyczące zużyć konkretnych materiałów dostępne są na życzenie.

Characteristics

Posadzka
P FLEX®
PARK
100 has
posiada
następujące
cechy charakterystyczne :
The P FLEX®
PARK
100 floor
the following
characteristics:
•• Non-dusting,
Niepyląca,
• Easy to clean
• Łatwa w utrzymaniu czystości
• Possible quick execution
• Możliwość szybkiego wykonania
• Waterproof
Wodoszczelna
•• Elastic
•• High
mechanical and chemical resistance
Elastyczna
•• Slip-resistant
Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
• Has documented references
• Antypoślizgowa
•

Posiada udokumentowane referencje

Range of
application

System
P FLEX®
PARK
100
przeznaczony
jesttodo
zabezpieczenia
orazof
The P FLEX®
PARK
100
system
is designed
protect
internal andwewnętrznych
external surfaces
garages
and
car
park
without
direct
exposure
to
UV
radiation
and
wherever
high
slip
zewnętrznych nawierzchni garaży i parkingów bez bezpośredniego narażenia na
resistance and resistance
to vehicular
loads are required.
promieniowanie
UV oraz wszędzie
tam traffic
gdzie wymagana
jest wysoka przeciwpoślizgowość i
wytrzymałość na obciążenia związane z ruchem kołowym.

Chemical
resistance

Posadzka P FLEX® PARK 100 wykazuje bardzo dobrą odporność na szeroki zakres
The P FLEX® PARK 100 floor has very good resistance to a wide range of chemicals to
środków chemicznych, na które może być narażona, między innymi na:
which it may be exposed, including:
sól salt,
drogową,
•• road
•• car
fuels
paliwa samochodowe
•• engine
oils,
oleje silnikowe,
• gear oils
• oleje przekładniowe
• a glycol,
glikol, hydroxide,
•• sodium
• wodorotlenek sodowy,
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••potassium
hydroxide,
wodorotlenek
potasu,
• ammonia.
• amoniak.
Full chemical resistance table available on request.
Pełna tabela odporności na substancje chemiczne dostępna na życzenie.
Note: for some very aggressive chemicals, surface softening and discoloration may occur
Uwaga:
w przypadku
niektórych,
agresywnych
środków
chemicznych mogą pojawić
depending
on the type
of spilled bardzo
substance
and standards
of cleanliness.
się zmiękczenia powierzchni oraz odbarwienia uzależnione od rodzaju rozlanej substancji
oraz standardów utrzymania czystości.
Mechanical
resistance

Property to
bridge cracks

P FLEX®posadzkowe
PARK flooring
systems
havezostały
been developed
to provide
the highest mechanical
Systemy
P FLEX®
PARK
opracowane
w celu zapewnienia
jak
strength and
resistance, including
impact,
abrasion, w
bending
and compressive
najwyższej
wytrzymałości
i odporności
mechanicznej,
tym odporności
na uderzenie,
resistance.
wytrzymałości
na ścieranie, zginanie oraz ściskanie.
The P FLEX®
PARKPARK
100 floor,
mm thick,
for garages
internal
Posadzka
P FLEX®
100 o1.5
grubości
1,5 intended
mm, przeznaczona
doand
garaży
orazcar
parks, has the property to bridge cracks in accordance with PN-EN 1062-1: 2005:
parkingów wewnętrznych, posiada zdolność do mostkowania rys zgodnie z PN-EN
1062-1:2005:
• at temperature of 10 C - class A 3 (> 500 m)
•• atwtemperature
of10
0C
temperaturze
C -- class
klasa AA 13 (>
( >100
500m)
m)
•

Absorption
and water
permeability

Slip-resistance

VOC emissions

w temperaturze 0 C - klasa A 1 ( > 100 m)

The P FLEX®
PARK
100 floorPARK
structure
zero water
absorption
Struktura
posadzek
P FLEX®
100 ensures
zapewniavirtually
praktycznie
zerową
absorpcjęand
permeability.
The
tests
have
been
carried
out
in
accordance
with
EN
1062-3.
i przepuszczalność wody. Badania wykonano zgodnie z EN 1062-3.
Systemy
P FLEX®
PARK
opracowane
w celu the
zapewnienia
jak
P FLEX®posadzkowe
PARK flooring
systems
havezostały
been developed
to ensure
highest possible
najwyższej
przeciwpoślizgowości.
Badania
P FLEX®
przeprowadzone
slip resistance.
P FLEX® PARK 100
tests have
beenPARK
carried100
outzostały
in accordance
with two
zgodnie
z dwiema
normami
DIN51097
51130and
i DIN
51097 iclass
uzyskały
standards
DIN 51130
and DIN
obtained
R13 klasę
/ C R13 / C
Wszystkie
posadzki
FLEX®
są wolne
rozpuszczalników
i spełniają
najwyższe
All P FLEX®
PARKPfloors
arePARK
solvent-free
andod
meet
the highest VOC
emissions
requirements
for floor
systems.
wymogi
dotyczące
emisji
LZO (VOC) dla systemów posadzkowych.
FLEX®PARK
PARK100
100spełnia
meets najwyższe
the highestwymagania
requirements
specifieddla
forwewnętrznych
interior parking
floor
PPFLEX®
określone
systemów
systems
in
accordance
with:
posadzek parkingowych zgodnie z:
Dyrektywą
2004/42/EC,
•• Directive
2004/42
/ EC,
•• ENEN
ISO
16000-6
ISO 16000-6
• PN-EN ISO 11890: 2.
• PN-EN ISO 11890:2.

Support for
LEED or BREEAM
certification

Higenic properties

P FLEX®
PARK 100Pparking
meet
the requirements
VOC LZO
emissions
Systemy
parkingowe
FLEX®systems
PARK 100
spełniają
wymaganiaofemisji
(VOC)for
dla
assessment
and
construction
certification
systems
for
indoor
air
quality
LEED
and
systemów oceny i certyfikacji budynków w zakresie jakości powietrza wewnątrz v4
budynków
BREEAM
(LZO
emissions
<20
g
/
l,
Class
A
+)
LEED v4 oraz BREEAM (emisja LZO < 20 g/l , Klasa A+)

P FLEX®
PARK flooring
systems
have posiadają
a Hygienic
Certificate
and are
to do
Systemy
posadzkowe
P FLEX®
PARK
Atest
Higieniczny
i sądedicated
dedykowane
professional indoor
flooring applications,
including
on parkingm.in.
spaces,
industrial
profesjonalnych
wewnętrznych
zastosowań
posadzkowych
na inpowierzchniach
facilities and public
facilities.
parkingowych,
w obiektach
przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej.
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• Abrasion resistance according to EN ISO 5470-1

380 mg

• Bending resistance according to EN 196-1

38 MPa

• Compressive strength according to EN 196-1

67 MPa

• Capillary absorption and water permeability
according to EN 1062-3

0,002 kg/m x h

• Crack bridging property (1.5 mm thick)
Technical data of
the floor

2

0,5

at temperature of 10 C - class A 3
( > 500 m)
at temperature of 0 C - class A 1
( > 100 m)

• Reaction to fire class according to PN –EN
13051-1

Bfl-S1

• Impact resistance according to EN ISO 6272-1

Class II: ≥ 10 Nm

• Peel adhesion resistance according to PN EN
1542

≥ 1,5 N/mm2

• Anti-resistance class according to DIN 51130

R13

• Anti-resistance class according to DIN 51097

C

• VOC emissions according to EN ISO 16000-6

Class A+ (< 200 mg/m3)

• VOC emissions according to EN ISO 11890:2

< 50 g/dm3

Hygienic certificate issued by the Department of Environmental Toxicology
• Atest
higieniczny
Zakładu
Toksykologii
Środowiska
Gdańskiego Uniwersytetu
Medical
University
of Gdansk
no 272/322/289/2016
Medycznego nr 272/322/289/2016
• Classification report on reaction to fire issued by the Institute of Ceramics
and Building Materials no SG-127/16/N
Reports and
certificates

• Mechanical resistance test report issued by the SPEKTROCHEM - Coatings,
Adhesives and Polymers Research and Development Centre no 1074/2016

• Raport
badań
laboratoryjnych
emisji
LZO/VOC
EN ISO
Reportz on
laboratory
tests of VOC
emissions
inzgodnie
accordance
with16000-6
EN ISO 160006 andbadań
strength
tests issued by SPEKTROCHEM
- Coatings,
Adhesives and
oraz
wytrzymałościowych
wydany przez Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Polymers
Research
and Development
Centre
No 193 / L2017
Farb,
Klejów
i Polimerów
SPEKTROCHEM
nr 193/L2017
• Raport
badań
laboratoryjnych
emisji
LZO/VOC
FLEX
PARK 100
Reportz on
laboratory
tests of VOC
emissions
ofkomponentów
P FLEX PARK P100
components
zgodnie
z normą
ENEN
ISOISO
11890:2
przez
Instytutu
Techniki
Budowlanej
in accordance
with
11890:wydany
2 issued
by the
Building
Research
Institute nr
LZF000-1230/18/Z00NZF
no. LZF000-1230 / 18 / Z00NZF

Cleaning

Preparation
and quality of base
area

Regular cleaning
and maintenance
extends
the lifeżywotność
and improves
the appearance
the
Regularne
czyszczenie
oraz konserwacja
wydłuża
i poprawia
wygląd ofposadzki.
floor.
PC
HARD
®flooring
systems
are
cleaned
using
standard
chemical
and
water
agents
Systemy posadzkowe P FLEX® PARK czyści się przy zastosowaniu standardowych,
and cleaning equipment.
However, before
usingoraz
chemical
cleaning
agents and Jednak
detergents,
czyszczących
środków chemicznych
i wodnych
sprzętu
czyszczącego.
przed
you should consult their operation with the supplier of cleaning agents and make a test on
zastosowaniem chemicznych środków czyszczących i detergentów, należy skonsultować ich
the invisible part of the floor. Instructions for recommended cleaning methods are available
działanie
z dostawcą
czyszczących oraz
wykonać próbę na
niewidocznym
from the floor
systemśrodków
manufacturer.
fragmencie posadzki. Instrukcja zalecanych sposobów czyszczenia jest dostępna u
producenta systemu posadzkowego.
Najlepszą
metodąofprzygotowania
powierzchni
jestshot
bezpyłowe
Dopuszcza
The best method
area preparation
is dust-free
blasting.śrutowanie.
Other preparation,
e.g.się
możliwość
innego
jakfiring,
np.: frezowanie,
ręczne
maszynowe
szlifowanie,
milling, manual
or przygotowania,
machine grinding,
etc. is allowed.
Thelub
base
area is usually
a
opalanie
itp.
Powierzchnia
bazowa
jest
zazwyczaj
powierzchnią
betonową
lub
polimerową.
concrete or polymer surface. The base area must be clean and free of dust and loose
Powierzchnia
wolna
oraztensile
luźnych
cząsteczek.
musi
particles. The bazowa
concretemusi
mustbyć
be czysta
clearlyi dry
withod
a kurzu
minimum
strength
of 1.5 Beton
N / mm2.
być
wyraźnie suchy,
wytrzymałości
na rozciąganie
minimum
1,5 residues
N/mm2.
Contaminants
such asogreasy
and oily layers,
paint residues, chemical
compound
Zanieczyszczenia
w
rodzaju
zatłuszczenia,
zaolejenia,
pozostałości
farb,
związków
and cement wash must be removed.
chemicznych i mleczka cementowego muszą zostać bezwzględnie usunięte.
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Mixing
and application

Binding time

Packaging

Tool cleaning and
washing

Health and Safety
Notes

Full application instructions are only available to licensed and authorized contractors.
Pełne instrukcje dotyczące aplikacji dostępne są jedynie dla licencjonowanych
i autoryzowanych wykonawców.
W
temperaturowych
15°C
należy przyjąć
wartości:
Atwarunkach
temperatures
between 15 ° Codand
25 do
° C,25°C,
the following
values następujące
should be taken:
•• Foot
Ruchtraffic
pieszy
- 16
godzin
- 16
hours
•
Light
vehicular
traffic
- 24
hours
• Lekki ruch kołowy - 24
godziny
• Full cure - 7 days
• Pełne utwardzenie - 7 dni
Wszystkie
składniki
posadzki
P FLEX®
PARK
100
sądelivered
dostarczane
w fabrycznie
zamkniętych
All
components
of the
P FLEX®
PARK 100
floor
are
in factory
sealed containers
pojemnikach
o oznaczonych
masach netto
marked
with net
weights
Czyszczenie
po should
wykonanej
pracy powinno
się odbywać
w wyznaczonym
miejscu z
Tool cleaningnarzędzi
after work
be carried
out in a designated
place
away from the
dala
od pomieszczeń
i miejsca aplikacji
powłok.
narzędzi
production
rooms andprodukcyjnych
the place of application
of coatings.
YouDo
canczyszczenia
use e.g. xylene
or
acetone
for
cleaning
tools.
During
cleaning
and
washing,
it
is
absolutely
necessary
to
można używać np. ksylenu lub acetonu. W trakcie czyszczenia i mycia należy bezwzględnie
clean and wash according to the instructions of the solvents manufacturers and avoid
stosować się do instrukcji producentów danych rozpuszczalników i unikać ich rozlania na
spilling them on the freshly made floors.
świeżo
wykonane
posadzki.concerning packaging of all components is included in the
Description
of procedures
Opis
postępowania
opakowaniami
po components.
wszystkich komponentach zawierają Karty
Material Safety DatazSheets
for individual
Charakterystyk poszczególnych komponentów.
Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia.
USome
osób components
szczególnie wrażliwych
mogąwhen
wywołać
uczulenia.
prac należy
of floor masses
unhardened
arePodczas
harmful wykonywania
to health.
zachować
środki
Pomieszczenia,
których
przygotowuje
się be
They mayszczególne
cause allergies
in ostrożności.
particularly sensitive
people. w
Special
precautions
should
i taken
wykonuje
posadzki
muszą
być
dobrze
wentylowane.
when carrying out work. The rooms where floors are prepared and made must be
Pracownicy
powinni
używać:
ubrania,
buty, okulary
ochronne.
Szczegółowe
well ventilated.
Workers
should
use: clothes,
shoes,i rękawice
glasses and
protective
gloves.
Detailed
safety rules arepodane
given insąthe
Material Charakterystyki
Safety Data Sheets.
After hardening,
zasady
bezpieczeństwa
w Kartach
składników.
Poliuretanowo –
polyurethane-cement
flooring ispo
physiologically
inert
to the human
body. Safety
Data
cementowe
masy posadzkowe
utwardzeniu są
fizjologicznie
obojętne
dla organizmu
Sheets containing detailed information on health and safety are provided for each
ludzkiego.
material
anddostarczanego
ingredient supplied.
Do
każdego
materiału i składnika dostarczane są Karty Charakterystyki
zawierające szczegółowe informacje dotyczące bhp.

Storage

®
All materials
included
in the P FLEX®
100 Psystem
stored
in drybyć
and
Wszystkie
materiały
wchodzące
w składPARK
systemu
FLEX should
PARKbe100
powinny
shaded places. Optimal temperatures are 10-15 ° C.
przechowywane w suchych i zacienionych miejscach. Optymalne temperatury to 10–15°C.
®

Influence on
the environment

Posadzka
P FLEX
100 is
jest
wolna od rozpuszczalników
stanowi
The P FLEX®
PARKPARK
100 floor
solvent-free
and does not posei nie
a health
andzagrożenia dla
environmental
hazard by
meeting the
highest VOC
emissions
requirements
for indoor floordla
zdrowia
i środowiska
spełniając
najwyższe
wymogi
dotyczące
emisji LZO/VOC
systems in accordance
Directive 2004/42/EC,
EN ISO 16000-6
and PN-EN
ISO16000-6
wewnętrznych
systemówwith
posadzkowych
zgodnie z Dyrektywą
2004/42/EC,
EN ISO
i11890:2
PN-EN ISO 11890:2.
®

Colours

PPFLEX
PARK
100
występuje
w 6 in
podstawowych
kolorach:
FLEX®
PARK
100
is available
6 basic colours:
• 100
100- dark
– ciemny
gray szary
gray
• 101
101- light
- jasny
szary
• 102
102- blue
- niebieski
•• 103
103- green
- zielony
•• 104
red
104 - czerwony
• 105 - yellow
• 105 - żółty
P FLEX®
PARK 100 floor
systems
are dedicated
to indoor facilities
and rooms.
Systemy
posadzkowe
P FLEX®
PARK
100 dedykowane
są do obiektów
i pomieszczeń
Therefore, there
may be zsome
in shades
and discoloration
of the applied
floor
zamkniętych.
W związku
tym,differences
w obszarach
narażonych
na bezpośrednie
oddziaływanie
in areasUV,
exposed
direct UVsię
rays.
promieni
mogątopojawiać
pewne różnice w odcieniach i odbarwienia zaaplikowanej
posadzki.

LAINER Spółka z odpowiedzialnością, sp. k., guarantees the high quality of the materials supplied and takes full responsibility for any defects in the
materials offered. However, due to the variability of installation conditions and applications of LAINER products, the information contained in this sheet
is only general guidelines for use. The customer is solely responsible for the use of the product without prior consultation with LAINER in other areas of
application than specified in this technical data sheet, as well as for any damages resulting from it. All materials can be used only by trained and
experienced executive brigades. Directly before application, the customer is required to check the condition of the substrate, climatic conditions and
quality of materials. All descriptions, illustrations, photos, data, proportions, weights, etc. given herein are subject to change without notice and do not
represent the properties of the products specified in the contract. This document expires with the new edition.
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