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1. PRODUCT ROCBINDA  

 

2. DESCRIPTION 
 Rocbinda is a two part, solvent free polyurethane resin system, comprising of base 

and activator components, which is designed for use with various types and grades 
of aggregate to produce anti-skid and anti-slip surfaces. It can be pigmented for use 
with coloured aggregates as a decorative surface or as a traffic calming measure. 
Rocbinda holds BBA certificate No. 99/H031 issued under HAPAS for type 1 high 
friction surface applications. 
For working temperatures between 5 and 15 degrees centigrade a catalyst is 
available to speed up cure times, reduce traffic delays and increasing productivity. 
Pigmented units are available in various colours for addition to our standard 
khaki resin to reduce the necessity to carry large stocks of different coloured 
units.  
As an anti-skid system, Rocbinda is applied on the approaches to pedestrian 
crossings, junctions and roundabouts.  It is also used as an anti-slip system on a 
range of structures such as footbridges, ramps, subways, multi-storey car parks 
and on pedestrian areas in general. It can be used in its decorative format to 
visually change existing hard standings and to provide sympathetic hard wearing 
solutions to a variety of Architectural and landscaped areas.  
Rocbinda will adhere to bituminous surfaces, concrete, steel, and timber.  It will 
also fully waterproof the substrate if used as a two-layer application. 
With an elongation at break of >45% (Specification for Highway Works August 1994 
Clause 924 requires High Friction Surfacing materials to have an elongation at 
break of not less than 30%), Rocbinda’s higher flexibility means it has a greater 
ability to flex with substrate movement. 
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PRODUS: ROCBINDA

 DESCRIERE
 Rocbinda este un sistem pe bază de răşină poliuretanică fără solvent 
format din două părţi, cuprinzând  componente de bază şi activator, care este 
proiectat pentru folosirea cu diferite tipuri şi grade de agregate pentru a pro-
duce suprafeţe antiderapante şi antialunecare. Poate fi pigmentat pentru fo-
losirea cu agregate colorate ca o suprafaţă decorativă sau ca o măsură de 
calmare a traficului. Rocbinda deţine certificat BBA nr.99/H031 eliberat de 
HAPAS pentru tipul 1 de aplicare de suprafaţă cu grad înalt de frecare.
Pentru temperaturi de lucru între 5 şi 15 grade pe scara centigradă este dis-
ponibil un catalizator pentru a grăbi timpul de tratament, a reduce întârzierile 
de trafic şi pentru a mări productivitatea. 
Unităţile pigmentate sunt disponibile în diferite culori pentru a adăuga la răşina 
noastră standard kaki pentru a reduce necesitatea de a purta stocuri mari de 
diferite unităţi de culori.
 Ca şi sistem antiderapant, Rocbinda se aplică pe căile de acces la treceri 
de pietoni, intersecţii şi giratorii. Se mai foloseşte ca şi sistem antialunecare la 
o gamă de structuri cum ar fi poduri pentru pietoni, rampe, metrouri, parcări de 
maşini cu mai multe niveluri şi în general pe zona de treceri de pietoni. Poate 
fi folosit în formatul său decorativ pentru a schimba vizual staţionările solide 
existente şi să furnizeze soluţii potrivite de durabilitate la o varietate de zone 
arhitecturale şi peisagistice. 
 Rocbinda va adera la suprafeţe bituminoase, de beton, oţel, şi lemn. 
Va face substratul complet rezistent la apă dacă se foloseşte ca o aplicare de 
două straturi.
 Cu o alungire la rupere de > 45% (Condiţii tehnice pentru lucrări 
autostradă august 1994 clauza 924 necesită materiale de aplicare a stratului 
de suprafaţă rezistent la frecare pentru a avea o alungire la rupere nu mai 
puţin de 30%), flexibilitatea mărită a produsului Rocbinda înseamnă o mai 
mare abilitate de a se curba la mişcare de substrat. 



APLICARE
Un ghid complet de aplicare şi expunere a metodei este disponibilă la cerere.

AMBALARE
Răşina Rocbinda este furnizată în pachete de 16kg, 8 kg şi 2kg cu sau fără 
agregat. Un 1m² de pachet DIY, inclusiv agregat, aplicator de răşină, mănuşi, 
5m bandă adezivă şi placă de amestecare, este de asemenea disponibil. 
Acoperirea pentru fiecare pachet depinde de suprafaţa pe care se aplică la o 
medie de un articol de 16kg este folosit în combinaţie cu 100kg de agregat şi 
va acoperi 10m² pe o suprafaţă gradată închisă. 

PROPRIETĂŢI TIPICE

Aspect

Culoare
Baza – kaki pentru răşina standard, sau 
pigmentat pentru a se potrivi cu culoare 
agregatului
Activator - maro

Solvent Nici unul
Conţinut non-volatil (%) 100 la sută

Gravitate specifică Baza 1,13
Activator 1,23

Aderenţă Adezivitate puternică la oţel în surplus 
de 150kg/cm²

Flux de temperatura înaltă > 10,5 N/mm²
Alungire la rupere > 45%

Durată de păstrare în recipient 15 la 40 minute în funcţie de 
temperatura ambientului şi umiditate

Timp de tratament 1½ la 4 ore în funcţie de temperatura 
ambientului şi umiditate

DEPOZITARE
Rocbinda şi agregatul ar trebui depozitate într-o zonă uscată şi protejată de 
îngheţ.

CONSILIERE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA/ REZUMAT
Vă rugăm să verificaţi fişa tehnică de siguranţă Rocbinda.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Toate produsele trebuie să fie în conformitate cu instrucţiunile producătorului. 
Producătorul nu-şi asumă nici o responsabilitate în condiţiile în care folosirea 
produsului nu mai este sub controlul său. Produsele Jobling Purser sunt 
disponibile pentru vânzare în conformitate cu condiţiile standard de vânzare 
ale  Jobling Purser, disponibile la cerere. În timp ce orice informaţie şi/sau 
specificare conţinută în acest document este adevărată şi exactă conform 
cunoştinţelor noastre, nu se oferă nici o garanţie nici nu se implică în legătură 
cu orice recomandări sau sugestii făcute de noi sau de reprezentanţii, agenţii 
sau distribuitorii noştri, cu referire la condiţiile de folosire şi orice acţiune în 
acest sens care nu mai este sub controlul nostru. Fişele tehnice ale Jobling 
Purser sunt actualizate în mod regulat. Pentru a vă asigura că această fişă 
tehnică nu a fost depăşită vă rog contactaţi Jobling Purser. 


