
De mogelijkheden van EPS met Polyurea

in beeld



Materiaal - 01
Polyurea - algemeen

Polyurea hotspray coatings

Droog in seconden

Polyurea coatings zijn hoog reactief en harden binnen enkele seconden uit. Polyurea hotspray

biedt door deze eigenschap direct resultaat tijdens de uitvoering en zijn daardoor al na enkele

minuten beloopbaar.

Met een laagdikte bereik van 0,50 tot soms wel 10 mm sluit de hotspray techniek feilloos aan op

vele toepassingen. Hotspray coatings volgen naadloos de ondergrond in combinatie met

sublieme eigenschappen.

De chemische en mechanische eigenschappen van polyurea coatings liggen, in vergelijking met

de meeste andere coatings, op een bijzonder hoog niveau en laten hierdoor een zeer ruim

toepassingsgebied toe.

Hoge druk spuitapparatuur

Het verwerken van hotspray coatings wordt gedaan met speciale spuitapparatuur. De hotspray

coatings zijn oplosmiddelvrij.

De markten voor Polyurea hotspray

In Europa begint de hotspray coating techniek steeds meer draagvlak te vinden. Architecten en

ontwerpers maken dankbaar gebruik van de bijzondere eigenschappen van deze producten.

Steeds vaker worden gebouwen ontworpen op basis van BLOB architectuur waarbij de polyurea

hotspray techniek als naadloze schil wordt aangebracht.



Materiaal - 02
Polyurea - eigenschappen & toepassingen

Polyurea hotsprays …

... zijn sneldrogende coatings die worden ingezet als naadloze bekleding en afdichting bij

uiteenlopende toepassingen. Polyurea Hotsprays kunnen worden toegepast op vele

ondergronden* waaronder beton, metaal, hout en isolatiematerialen.

* voor optimaal resultaat is mogelijk de toepassing van een primer of dampverdelende tussenlaag noodzakelijk.

Materiaal-eigenschappen:

Droog na 5 seconden en na enkele minuten al weer beloopbaar.

Zowel verticaal als horizontaal aan te brengen

Zeer sterk, taaie-elastisch, slagvast en scheuroverbruggend.

Bestand tegen hoge en lage temperaturen.

Bestand tegen grote temperatuurschokken.

Zeer goed bestand tegen vele chemicaliën.

Aan te brengen in dikten van 1 tot 10 mm.

Dampdoorlatend maar volledig vloeistofdicht.

Extreme slijtweerstand.

Volledig oplosmiddelvrij.

Leverbaar in vele kleuren.

Door deze unieke combinatie van eigenschappen kan nagenoeg elke vorm naadloos worden

bekleed.

Verwerking:

Polyurea hotsprays worden met behulp van speciale spuitapparatuur aangebracht.

Toepassingen:

Polyurea hotsprays worden ingezet bij ondermeer de volgende toepassingen.

Afdichting/afwerking van zwembaden, bassins en kelders.

Bekleden van objecten in o.a. themaparken en wellness complexen.

Primaire en secundaire inkuipingen.

Tank lining binnen de chemische en petrochemische industrie.

Bekleden van afvalwaterbehandelinginstallaties, rioleringen en putten.

Vloeistofdichte afwerking van was- en tankplaatsen en werkplaatsvloeren.

Technische dakbekleding over dakbedekking, isolatie schuim of metaal beplating.

Vloer, wand en gootbekleding binnen de food; naadloos zonder RVS goten.

Parkeerdaken, garages, hellingbanen en roro installaties.

Bekleding van scheepsdekken en ruimen.



Materiaal - 03
Vergelijkingstabel vloeibare kunststoffen

Vergelijkingstabel vloeibare kunststoffen

Eigenschap Polyurea Polyurethaan Polyester Epoxy Vinyl ester PMMA

Streksterkte zeer goed matig zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed

Rekvermogen zeer goed zeer goed slecht slecht zeer slecht zeer slecht

Impact bestendigheid zeer goed goed matig goed matig matig

Slijtweerstand zeer goed zeer goed matig goed matig goed

Hechting op beton zeer goed zeer goed goed zeer goed goed goed

Krimp tijdens doorharding zeer goed zeer goed goed zeer goed slecht slecht

Permabiliteit goed goed goed matig goed matig

UV bestendigheid zeer goed zeer goed matig matig matig matig

Kruipgedrag goed goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed

Temperatuursbelasting zeer goed matig zeer goed matig zeer goed goed



Betonmallen - 01
Materiaal: EPS + polyurea

Referentie: Spencer Dock Bridge (Dublin)

De opbouw

Het resultaat



Betonmallen - 02
Materiaal: polyurea

Innoveren in betonmallen-techniek

Zodra een vorm lossend is uit een ééndelige mal kan deze mal zeer snel worden geproduceerd

met polyurea hotspray.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende eigenschappen van polyurea:

snel drogend

verticaal en horizontaal aan te brengen

perfect ondergrond volgend

oplosmiddelvrij

De Mal

Het beton resultaat

De Mal

Het beton resultaat



Slijtvast - 01
Materiaal: polyurea

Polyurea als verspuitbare slijtlaag

Door de goede slijvaste eigenschap van polyurea in combinatie met de enorm snelle droogtijd

maakt het een uitermate geschikt product voor het beschermen van onderdelen of ruimtes die

onderhevig zijn aan slijtage.

Referentie: Slijtlaag aanbrengen in laadbak van een Caterpillar Mining truck

Laadbak tijdens spuiten

Het resultaat



Inkuiping - 01
Materiaal: polyurea

Inkuipingen

Steeds vaker stelt de overheid als eis dat opslagtanks of andere bedrijfsprocessen in een

vloeistofdichte bak, ook wel inkuiping genoemd, worden geplaatst.

Polyurea coating is zeer goed bestand tegen vele chemicaliën en bezitten bijzondere

eigenschappen op het gebiedt van treksterkte, slijtvastheid en mechanische weerbaarheid.

Referentie: reinigingsbedrijf voor pluimvee- kratten en transportmiddelen



BLOB Architectuur - 01
Materiaal: EPS + polyurea

Referentie: Texaco Station Kruibeke (B)

De opbouw

Het resultaat



BlowUP's - 01
Materiaal: EPS + polyurea

Referentie: Ambiorix, Land van Ooit (B)

De productie

Het resultaat



Interieur - 01
Materiaal: EPS + polyurea



Interieur - 02
Materiaal: EPS + polyurea

 3D-tafel (CombiproINStijl)



Drijven - 01
Materiaal: EPS + polyurea

 wonen op water (CombiproINStijl)



Drijven - 02
Materiaal: EPS + polyurea

Referentie: de Sloep

De opbouw

Het resultaat



Wellness - 01
Materiaal: EPS + polyurea

 spa - lounge (CombiproINStijl)



Wellness - 02
Materiaal: EPS + polyurea

De opbouw

Het resultaat

Zwembad incl. hottub



Wellness - 03
Materiaal: polyurea + topcoat

Naadloze badkamer
Als decoratieve en waterdichte afwerking van de badkamer en de douch/badruimte is

gebruik gemaakt van het polyurea hotspray systeem. Dit systeem kan op nagenoeg elke

ondergrond worden aangebracht waardoor elk detail naadloos en waterdicht kan worden

afgewerkt. De snelle droogtijd maakt het zelfs mogelijk het plafond naadloos aan te laten

sluiten.


