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ELEKTA MATERIA 
 

JEDNOKOMPONENTOWA ŻYWICA NA BAZIE WODY DO STOSOWANIA NA 

PODŁOGACH, ŚCIANACH I MEBLACH 

Opis 

MATERIA to jednoskładnikowa żywica na baize wody i modyfikowanych syntetycznych kopolimerów. Nadaje 

się do pokrycia podłogi, ścian i mebli. Jest dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej i efektów wykończenia.  

Wygląd 
MATERIA w zależności od rodzaju aplikacji MATERIA może być wykonana w efekcie strukturalnym 

(STRUTTURATA) lub delikatniejszym (LEVIGATA). Aby uzyskać efektstrukturalny, należy dodać do ostaniej 

warstwy piasek o średnim gradiencie. Efekt delikatniejszy uzyskamy nakładając Materię bez dodatku piasku. 

Dodatkowo produkt dostępny jest specjalnych efektach min: metalicznym, czy REDOXY. Wszystkie kolory i 

efekty MATERIA dostępne są w wykończeniu matowym, satynowym i w połysku.  

 

Obszar zastosowania 

MATERIA może być stosowany w budynkach użytku publicznego, mieszkalnego i przemysłowego. Jego 

zastosowanie zapewnia wykonanie powierzchni o doskonałym wykończeniu, dostosowanych do ruchu 

pieszego jak i kołowego. Jest szczególnym materiałem, który czyni przestrzeń handlową niepowtarzalną, jak też 

i elementy wyposażenia (stoły, ławy itp.). Może być stosowany na wszelkiego rodzaju posadzkach betonowych, 

ceramicznych, lub innych żywicznych, a także na tynkach, płytach karton – gips, ścianach, metalowych 

panelach, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania powierzchni przed aplikacją.  

 
 

Aplikacja 

a) Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia musi być czysta i sucha. Należy usunąć wszystkie pozostałości napraw, kurz, mleczko cementowe 

smary, wosk i inne zanieczyszczenia. Wszystkie niedoskonałości powinny zostać usunięte tak żeby uzyskać 

płaszczyznę o oczekiwanym stopniu gładkości. Beton powinien być oczyszczony pozbawiony mleczka 

cementowego o otwartej powierzchni uzyskanej za pomocą śrutowania lub równoważnych środków 

mechanicznych (CSP – 3 do CSP – 4 zgodnie z wytycznymi ICRI). Zamieć i odkurz powierzchnie z pozostałych 

zabrudzeń i kurzu. Prawidłowe oczyszczenie pozwoli zapewnić trwałe połączenie pomiędzy podkładem i 

podłożem. Ilekroć stosuje się „śrutowanie”, należy zachować ostrożność, pozostawiając beton o jednolitej 
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teksturze. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinna wynosić co najmniej 3500 psi (24 MPa) po 

28 dniach i co najmniej 215 psi (1,5 MPa) przy naprężeniu w momencie aplikacji.   

 

b) Podłogi betonowe 

Na powierzchniach betonowych (jastrychu), po odpowiednim przygotowaniu i usunięciu wszelkich pozostałości 

i chropowatości nałożyć grunt ELEKTA QUICK 3 (rozcieńczyć wodą ok. 20% na powierzchniach chłonnych), przy 

użyciu wałka, lub EPU 020 z dodatkiem piasku kwarcowego przy użyciu pacy. W razie potrzeby nałożyć drugą 

warstwę gruntu. Po całkowitym wyschnięciu nałożyć pierwszą warstwę wzmacniającą ELEKTA MONOSTRATO 

FB. 

 

c) Podłogi i ściany z płytek ceramicznych 

Na płytkach ceramicznych lub podobnych materiałach, należy dokładnie zeszlifować i ostrożnie oczyścić 

powierzchnię, usuwając kurz i wszelkie pozostałości. Następnie nakładamy warstwę gruntu ELEKTA QUICK 3 za 

pomocą wałka, a po całkowitym wyschnięciu wypełnić spoiny specjalnym produktem RASAFUGHE. Po 

całkowitym wyschnięciu nałożyć pierwszą warstwę wzmacniającą ELEKTA MONOSTRATO FB. 

 

d) Płyta katon – gips 

Powierzchnia musi być gładka, całkowicie sucha i wolna od wad. Nałożyć wastwę gruntu ELEKTA QUICK 3 za 

pomocą wałka lub pędzla rozcieńczonego około 30-40% wodą tylko na wypełnienia, a nastęonie warstwę 

rozcieńczoną około 20% wodą na całą powierzchnię przy użyciu wałka.  

 

e) Powierzchnie wilgotne 

Na powierzchniach wilgotnych (powyżej 4%) po odpowiednim przygotowaniu i oczyszczeniu należy zastosować 

produkt EPU 040 TIXO jako warstwę podkładową. Należy dodać ok 50% piasku o gradiencie 0,1-0,3 (zużycie ok 

1kg / m2). Nastepnie przeszlifować powierzchnię i oczyścić z luźnych pozostałości. Po min 24 godzinach nałożyć 

kolejną warstwę EPU 040 TIXO z dodatkiem 10% wody, przy użyciu wałka.  

 

 

Przygotowanie produktu 
MATERIA to jednoskładnikowy produkt gotowy do użycia.  

Rozcieńczanie nie jest wymagane, konieczne tylko do realizacji efektów dwukolorowych.  

 

Należy dodać ok 10 – 15% piasku kwarcowego jeśli chcemy uzyskać efekt strukturalny (STRUTTURATA). Dla 

uzyskania efektu delikatniejszego (LEVIGATA) dodanie piasku nie jest konieczne.  

Zalecamy użycie produktu ELEKTA PRIMER 3PL TRANSPARENTE, akrylowego utrwalacza który nakłada się 

pomiędzy warstwami systemowymi aby zmniejszych jej wchłanianie przez powierzchnię, a tym samym ułatwić 

nakładanie drugiej warstwy (szczególnie zalecany przy dużych powierzchniach i gorących temperaturach).  
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Sposób aplikacji 
Materiał kolorowy lub z dodatkiem określonych dodatków, nakłada się go pacą wenecką ze stali nierdzewnej, 

lub tworzywa sztucznego. 

Nałóż równomiernie warstwę produktu MATERIA w wybranym efekcie. Po ok. 4 godzinach produkt jest gotowy 

do szlifowania (w zależności od panujących warunków atmosferycznych). Gdy ostatnia warstwa MATERII jest 

całkowicie sucha i po odpowiednim przeszlifowaniu należy przystąpić do 2 warstwowej aplikacji wodnej 

powłoki zabezpieczającej ELEKTA TOP SKIN lub EPU H2O, EPU C600. Zaleca się użycie produktu ELEKTA 

RASAGEL* przed nałożeniem warstwy zabezpieczającej aby zmniejszych jej wchłanianie przez powierzchnię, a 

tym samym ułatwić nakładanie (szczególnie zalecany przy chropowatych powierzchniach, celem wypełnienia 

ubytków).  

 

*RASAGEL należy nakładać plastikową szpachelką.  

Kolory 
MATERIA jest dostępna w kolorach z folderu z możliwością dalszej personalizacji. Kolory można uzyskać za 

pomocą SYSTEMU BARWIENIA ELEKTA, dodając barwniki do neutralnej bazy MATERIA neutro.  

 

Warunki aplikacji i przechowywania 

 Temperatura aplikacji: od 15°C do +40°C 

 Temperatura pracy: od -20°C do +70°C 

 Temperatura przechowywania: od 5°C do 30°C 

 Czyszczenie narzędzi: ciepłą wodą lub rozcieńczalnikiem.  
 

PRODUKT DO PROFESJONALNEGO UŻYCIA.  

 

 

 DANE TECHNICZNE 

Waga w temperaturze 20°C 1,65±0,05 Kg / Lt UNI EN ISO 2811 

Część sucha 81±1 
68±1 

% (p/p) 

% (v/v) 

UNI EN ISO 3251 

Lepkość w temperaturze 20°C 135.000±20.000 Cps ASTM D 2198 

Wytrzymałość w skali Shore A 12h / 24 - 48h średnio: 60 
średnio: 80 

UNI EN ISO 868 

Wydajność teoretyczna   Kg / mq 0,8 – 1,5kg / mq w 

zależności od 

oczekiwanego efektu 

końcowego* 
 

*Wydajność jest zmienna, efektywne pokrycie zmienia się w zależności od rodzaju podłoża i od porowatości powierzchni na którą 

nakładany jest produkt.  
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Czas reakcji  (T=20°C - U.R. 50%) 

 Czas suszenia: około 2 - 4 godzin 
 Czas nałożenia 2 warstwy: około 3-4 godzin z  MATERIA; 3-4 h warstwy transparentnej 

jednokomponenntowej; 24 h warstwy transparentnej dwukomponentowej ; przynjmniej 24-36 h 
wykończenie z rozpuszcalnikiem 

 Czas po którym  można chodzić  12 h 
 Czas po jakim można obciążać podłoże: 48 h 
 Całkowite zastygnięcie systemu : 7 dni 

 

Opakowania 

 1 kg 
 5 kg 
 20 kg 

 

 


