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®

PC HARD AG ( 5,0 – 6,0 mm )
A polyurethane-cement system of slip-resistant industrial floors with high mechanical, chemical
and microbiological resistance, intended for use in harsh operating conditions.

Product description

Poliuretanowo
- cementowy
system
antypoślizgowych
o
A polyurethane-cement
system
of slip-resistant
industrialposadzek
floors withprzemysłowych
high mechanical,
chemical and
microbiological
resistance, chemicznej
intended for iuse
in harsh operating
wysokiej
wytrzymałości
mechanicznej,
odporności
mikrobiologicznej,
conditions.
przeznaczony do stosowania w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Produkty
Products included in the PC HARD® AG system:
wchodzące
w PRIMER
skład systemu
PC HARD® AG: primer
• PC HARD®
- polyurethane-cement
• PC HARD® PRIMER
poliuretanowo
- cementowabase
warstwa
PL - high –quality
polyurethane-cement
areagruntująca
•• PC
PC HARD®
HARD AG
polyurethane-cement
sealing
varnish
PL – wysokiej jakości poliuretanowo - cementowa warstwa zasadnicza
• Quartz aggregates
• PC HARD AG – poliuretanowo - cementowy lakier zamykający
• Kruszywa kwarcowe

Characteristics

Range of application

Posadzka
PC HARD®
AG posiada
następujące
cechy charakterystyczne :
The PC HARD®
AG floor
has the following
characteristics:
hasma
a fast
szybki
binding
czastime;
wiązania;
hasmożliwość
the possibility
of application
on beton
7-day concrete
aplikacji
na 7 dniowy
prevents
the development
of bacterial
flora
zapobiega
rozwojowi flory
bakteryjnej
is monolithic
- the minimum
number
of połączeń
connections
jest monolityczna
- minimalna
ilość
is easy
to
clean
jest łatwa w utrzymaniu czystości
is slip-resistant
jest antypoślizgowa
is non-dusty
jest niepyląca
does
decay
nienot
ulega
rozkładowi
it is resistant to many chemicals
jest odporna na wiele substancji chemicznych
has excellent resistance to abrasion and impact
posiada doskonałą odporność na ścieranie oraz uderzenia
withstands a wide range of temperatures from -25 ° C to +90 ° C
wytrzymuje szerokie spektrum temperatur od -25 °C do +90 °C
has documented references
posiada udokumentowane referencje
Posadzki
PCAG
HARD®
w przemyśleand
spożywczym,
PC HARD®
floors AG
are mają
widelyszerokie
used in zastosowanie
the food, pharmaceutical
chemical
farmaceutycznym
oraz
chemicznym,
gdzie
występują
mokre
warunki
eksploatacyjne
industries, where wet operating conditions occur and high hygiene, chemical
and
i wymagana jest wysoka higiena, odporność chemiczna i mechaniczna czyli m.in. w:
mechanical resistance are required, such as, in:
•• factories
fabrykach
produkujących
i przetwarzających
żywność,
przy produkcji
andi zakładach
plants producing
and processing
food, with wet
production
mokrej
• chemical and pharmaceutical factories and plants;
•• kitchens;
fabrykach i zakładach chemicznych i farmaceutycznych;
•• canteens;
kuchniach;
•• warehouses;
stołówkach;
•• cold
magazynach;
store;
• washes.
mroźniach;
•

myjniach.
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Chemical
resistance

The PC HARD®
AG floor
has
very good
resistance
to odporność
a wide range
aggressive
Posadzka
PC HARD®
AG
wykazuje
bardzo
dobrą
naof szeroki
zakres
chemicals
found
in
the
agri-food
industry,
such
as:
agresywnych środków chemicznych, występujących w przemyśle rolno – spożywczym
między innymi na:
•• saturated
NaCl
solution,
nasycony
roztwór
NaCl,
•• ethanol,
etanol,
•nitric
acid
,
azotowy
,
• kwas
•• acetic
acid
kwas octowy,
•lactic acid,
• kwas mlekowy,
• sodium hydroxide,
• wodorotlenek sodowy,
•• potassium
hydroxide,
wodorotlenek
potasu,
•• ammonia.
amoniak.
•• animal
and
vegetable
fats and
oils
tłuszcze
i oleje
zwierzęce
i roślinne
Full chemical
resistancena
table
availablechemiczne
on request.
Pełna
tabela odporności
substancje
dostępna na życzenie.
Note:
in
the
case
of
some
very
aggressive
chemicals, środków
surface softening
and mogą pojawić
Uwaga: w przypadku niektórych, bardzo agresywnych
chemicznych
discoloration
may
occur
depending
on
the
type
of
spilled
substance
and
standards
of
się zmiękczenia powierzchni oraz odbarwienia uzależnione od rodzaju rozlanej
substancji
cleanness.
Full chemical
resistance
table
available
request. na substancje chemiczne
oraz
standardów
utrzymania
czystości.
Pełna
tabela on
odporności
dostępna na życzenie.

Mechanical
resistance

PC HARD®
AG flooring
been developed
to ensure
the highest possible
Systemy
posadzkowe
PCsystems
HARD®have
AG zostały
opracowane
w celu zapewnienia
jak
mechanicalwytrzymałości
resistance andmechanicznej,
high temperature
resistance.
PC na
HARD®
AG has
high impact
najwyższej
oraz
odporności
działanie
wysokiej
strength, abrasion,
bending
compressive
resistance.
The PC HARD®
AG floorna
with
temperatury.
PC HARD®
AG and
posiada
dużą odporność
na uderzenie,
wytrzymałość
a thickness
of 6 mm
is completely
resistant to
temperatures
to 90ºC and
can
be
ścieranie,
zginanie
oraz
ściskanie. Posadzka
PC
HARD® AG up
o grubości
6 mm
jest
washed with
steam.
is also suitable
for cold rooms with temperatures down to -25ºC.
całkowicie
odporna
naIttemperatury
do 90ºC
i może być zmywana parą wodną. Nadaje się również do pomieszczeń chłodniczych o
temperaturach do -25ºC.

Capilary absorption
and water
permeability

The structure of the PC HARD® AG floors ensures virtually zero absorption and
Struktura
posadzek PC
HARD®to
AG
water permeability
according
ENzapewnia
1062-3. praktycznie zerową absorpcję
i przepuszczalność wody. Badania wykonano zgodnie z EN 1062-3.

Slip resistance

Slip resistance
tests of PC HARD®
AG have
carried
out in accordance
with two
Badania
przeciwpoślizgowości
PC HARD®
AGbeen
zostały
przeprowadzone
zgodnie
standards
DIN
51130
and
DIN
51097
and
have
obtained
class
R11
/
B.
z dwiema normami DIN 51130 i DIN 51097 i uzyskały klasę R11 / B.

VOC emissions

All PC HARD®
systems
are solvent-free
androzpuszczalników
meet the highest iVOC
emissions
Wszystkie
systemy
PC HARD®
są wolne od
spełniają
najwyższe
requirements
for
indoor
floor
systems.
wymogi dotyczące emisji LZO/VOC dla wewnętrznych systemów posadzkowych.
PC HARD® AG has been tested for VOC emissions in accordance with EN ISO
PC HARD® AG został przetestowany pod względem emisji LZO zgodnie z normą EN
16000-6 and has obtained the highest class A +.
ISO 16000-6 i otrzymał najwyższą klasę A+.

Higenic properties

Systemy posadzkowe PC HARD® posiadają Certyfikat HACCP i są dedykowane dla
PC HARD® floor systems have the HACCP Certificate and are dedicated to all plants
wszelkich
zakładów
i obiektów
przemysłowych
and industrial
facilities
of agri-food
processing.przetwórstwa rolno – spożywczego.
Na
podstawie
wyników
badań
przeprowadzonych
w Laboratorium
Mikrobiologicznym
Based on the results of tests carried out in the Microbiological
Laboratory
of Food and
Badania
Żywności
i
Środowiska
Produkcyjnego
(test
ZOI),
posadzki
Production Environment Research (ZOI test), PC HARD® AG floor PC HARD® AG
effectively hamują
inhibit the
growth
of many
strains
of bacteria,
skutecznie
rozwój
wielu
szczepów
bakterii,
w tym:including:
•• Escherichia
coli,
Escherichia coli,
•• Listeria
monocytogenes,
Listeria
monocytogenes,
• Enterobacter aerogenes,
• Enterobacter aerogenes,
that may occur in food and agricultural processing.
mogących
procesach
przetwórstwa
spożywczego i rolniczego.
A full tablewystępować
of bacterial w
types
is available
on request.
Pełna tabela rodzajów bakterii dostępna jest na życzenie.
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•

Abrasion resistance according to EN ISO 5470-1

• Compressive resistance according to EN 196-1

95 MPa

•

27 MPa

Bending resistance according to EN 196-1

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

460 mg

2

0,003 kg/m x h

0,5

• 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

• Slip-resistance class according to DIN 51130

R11

• Slip-resistance class according to DIN 51097

B

• VOC emissions according to EN-ISO
16000-6

Class A+

Cleaning

Regular
cleaning
and maintenance
extends
the life żywotność
and improves
the appearance
of the
Regularne
czyszczenie
oraz konserwacja
wydłuża
i poprawia
wygląd posadzki.
floor.
PC
HARC
®flooring
systems
are
cleaned
using
standard
chemical
and
water
Systemy posadzkowe PC HARD® czyści się przy zastosowaniu standardowych,
agents and cleaning equipment. However, before using chemical cleaning agents and
czyszczących środków chemicznych i sprzętu czyszczącego. Jednak przed zastosowaniem
detergents, you should consult their operation with the supplier of cleaning agents and
chemicznych
czyszczących
należy
działanie z
make
a test onśrodków
the invisible
part of thei detergentów,
floor. Instructions
for skonsultować
recommendedich
cleaning
dostawcą
środków
czyszczących
oraz
wykonać
próbę
na
niewidocznym
fragmencie
methods are available from the floor system manufacturer.
posadzki. Instrukcja zalecanych sposobów czyszczenia jest dostępna u producenta
systemu posadzkowego.

Preparation and
quality of base
area

The best method
area preparation
is dust-free
blasting.śrutowanie.
Other preparation,
e.g.się
Najlepszą
metodąofprzygotowania
powierzchni
jestshot
bezpyłowe
Dopuszcza
milling, manual
or przygotowania,
machine grinding,
etc. is allowed.
Thelub
base
area is usually
a
możliwość
innego
jakfiring,
np.: frezowanie,
ręczne
maszynowe
szlifowanie,
concrete itp.
or polymer surface. The base area must be clean and free of dust and loose
opalanie
particles. The concrete
clearly dry with
a minimum tensile
strength
N/
Powierzchnia
bazowa must
jest be zazwyczaj
powierzchnią
betonową
lubof 1.5
polimerową.
mm2. Contaminants
greasy
and
oily layers,
paint
residues,
compound
Powierzchnia
bazowasuch
musiasbyć
czysta
i wolna
od kurzu
oraz
luźnychchemical
cząsteczek.
Beton
residues
cement
washo must
be removed.
musi
być and
wyraźnie
suchy,
wytrzymałości
na rozciąganie minimum
1,5 N/mm2.
Zanieczyszczenia w rodzaju zatłuszczenia, zaolejenia, pozostałości farb, związków
chemicznych i mleczka cementowego muszą zostać bezwzględnie usunięte.

Mixing
and application

Pełne
instrukcje dotyczące
aplikacji
dostępne
dlaand
licencjonowanych
Full application
instructions
are only
availablesątojedynie
licensed
authorized contractors.
i autoryzowanych wykonawców.

Binding time

WAtwarunkach
temperaturowych
odand
15°C
25°C,
należy przyjąć
wartości:
temperatures
between 15 ° C
25do
° C,
the following
valuesnastępujące
should be taken:
Foot traffic
• •Ruch
pieszy- -16
16hours
godzin
• Light vehicular traffic - 24 hours
• Lekki ruch kołowy - 24 godziny
• Full cure - 7 days
• Pełne utwardzenie - 7 dni

Packaging

All components
of the
PC HARD®
AG floor
are
in factory
sealed containers
Wszystkie
składniki
posadzki
PC HARD®
AG
sądelivered
dostarczane
w fabrycznie
zamkniętych
marked with net
weights
pojemnikach
o oznaczonych
masach netto

Tool cleaning
Czyszczenie
i mycie
and washing
narzędzi

Tool cleaningnarzędzi
after work
be carried
in a designated
place
away from themiejscu
Czyszczenie
poshould
wykonanej
pracy out
powinno
się odbywać
w wyznaczonym
rooms and the
place of application
coatings.
You can
e.g. xylenenarzędzi
or
zproduction
dala od pomieszczeń
produkcyjnych
i miejscaofaplikacji
powłok.
Do use
czyszczenia
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
clean and wash
according
instructions
of the solvents
and avoid
bezwzględnie
stosować
siętodothe
instrukcji
producentów
danychmanufacturers
rozpuszczalników
i unikać
spilling
themna
onświeżo
the freshly
made posadzki.
floors.
ich
rozlania
wykonane
Description
of procedures
concerningpopackaging
of komponentach
all componentszawierają
is included
in the
Opis
postępowania
z opakowaniami
wszystkich
Karty
Material Safety poszczególnych
Data Sheets for individual
components.
Charakterystyk
komponentów.
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Health and Safety
Notes

Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia.
U osób
szczególnie
wrażliwych
uczulenia.
Podczas
wykonywania prac
Some
components
of floor
massesmogą
whenwywołać
unhardened
are harmful
to health.
They
may
cause allergies
in particularly
sensitive Pomieszczenia,
people. Special precautions
should be
należy
zachować
szczególne
środki ostrożności.
w których przygotowuje
taken
carrying
out work.
The
rooms
where
floors are prepared
andpowinni
made must
be
się i when
wykonuje
posadzki
muszą
być
dobrze
wentylowane.
Pracownicy
używać:
well ventilated. Workers should use: clothes, shoes, glasses and protective gloves.
Detailed
rules are
given in ochronne.
the Material
Safety Datazasady
Sheets.bezpieczeństwa
After hardening,podane
ubrania, safety
buty, okulary
i rękawice
Szczegółowe
polyurethane-cement
flooring
is
physiologically
inert
to
the
human
body.
Safety
Data
są w Kartach Charakterystyki składników. Poliuretanowo – cementowe masy
posadzkowe
Sheets containing detailed information on health and safety are provided for each
po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Do każdego
material and ingredient supplied.
dostarczanego materiału i składnika dostarczane są Karty Charakterystyki zawierające
szczegółowe informacje dotyczące bhp.

Storage

AllWszystkie
materials included
the PC HARD®
AG system
should
stored in
and shaded
materiałyin wchodzące
w skład
systemu
PC be
HARD®
AGdrypowinny
być
places.
Optimal
temperatures
are
10-15
°
C.
przechowywane w suchych i zacienionych miejscach. Optymalne temperatury to 10–15°C.

Influence on
the enviroment

Colours

The
PC HARD®
AG floorAG
is solvent-free
does not pose ai nie
health
and environmental
Posadzka
PC HARD®
jest wolna odand
rozpuszczalników
stanowi
zagrożenia dla
hazard
by meeting
the highest
VOC najwyższe
emissions wymogi
requirements
for indoor
systems.
zdrowia
i środowiska
spełniając
dotyczące
emisjifloor
LZO/VOC
dla
PC HARD® AG
has the posadzkowych.
highest class A +VOC emissions in accordance with EN
wewnętrznych
systemów
PC
ISOHARD®
16000-6AG posiada najwyższą klasę A+ emisji LZO/VOC zgodnie z normą
EN ISO 16000-6
PC HARD® AG występuje w 8 podstawowych kolorach:
PC HARD® AG is available in 8 basic colours:
• Niebieski
 Blue
• Zielony
 Green
 Creamy
• Kremowy
 Light grey
• Jasnoszary
 Dark grey
• Ciemnoszary
 Red
• Czerwony
 Yellow
• Żółty
 Orange
PC
HARD® floor systems are dedicated to buildings and rooms where the highest
• Pomarańczowy
chemical and thermal resistance as well as high hygiene are required. Therefore, in areas
in Systemy
corners exposed
to direct
rays, dedykowane
there may besą
some
differences
in shades and
posadzkowe
PC UV
HARD®
do obiektów
i pomieszczeń,
gdzie
discoloration
the applied
floor.
wymagane
są:ofnajwyższa
odporność
chemiczna, termiczna oraz wysoka higiena. W związku
z tym, w obszarach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni UV, mogą pojawiać
się pewne różnice w odcieniach i odbarwienia zaaplikowanej posadzki.

ATESTY I CERTYFIKATY:

HK/B/0115/2016

SG-97/16/N

Hygienic Certificate issued by the National Institute of Hygiene of the National Institute of
Public Health
Classification report on reaction to fire issued by the Institute of Ceramics and Building
Materials

1074/2016

Mechanical resistance test report issued by SPEKTROCHEM Coatings, Adhesives and
Polymers Research and Development Centre

193/L2017

Report on laboratory tests of VOC emissions and strength tests issued by SPEKTROCHEM
Coatings, Adhesives and Polymers Research and Development Centre

PL17/0573

HACCP certificate issued by SGS Polska Sp. z o.o. Certification and Business Enhacement

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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