Familie

Tip de produs

Floortech

Întăritori pentru pardoseli

Linii de produse

Categorii funcţionale

• Infratech
• Floor

• Realizarea pardoselilor industriale din beton cu prestaţii
ridicate
• Realizarea betoanelor subţiri de substrat structurale
• Tratamentele corticale şi reparaţia pavajelor industriale
din beton

Componente

Aspect

Monocomponent

Praf

FLR.0048

FLOOR 500
Întăritor consolidat cu fibre
pentru pardoseli rezistente "a
pastina"

Descrierea generală a produsului
Amestec de întărire pentru acoperirea suprafeţelor alcătuit din conglomerat de ciment pe bază
de agregaţi sicioşi selecţionaţi cu un conţinut foarte ridicat de SiO₂, leganţi hidraulici cu
rezistenţă ridicată, filler reactivi superpozzolanici, leganţi polimerici şi agenţi specifici, armat
cu fibre alcalino- rezistente. Ideal pentru construcţia învelişurilor de ajustare anti-uzură,
rezistenţi şi puternici, montaţi atât prin metoda “proaspăt pe proaspăt” cât şi prin sistemul
numit în mod convenţional "a pastina" (sub formă de "pastă")

Cod vamal
3824 5090

Ambalaje
- Sac 25 kg
- Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

Aplicare
- Drişcă
- Spatulă
- Dreptar

Consum
Aproximativ 19 kg/m² de FLOOR 500 pentru fiecare centimetru de grosime pe care doriți să-l
realizați (aproximativ 1900 kg pentru fiecare metru cub).

Domenii de utilizare
Construcţia, doar prin adăugare de apă, învelişurilor de ajustare anti-uzură, rezistenţi şi
puternici, montaţi atât prin metoda “proaspăt pe proaspăt” cât şi prin sistemul numit în mod
convenţional "a pastina" (sub formă de "pastă") (pardoseli industriale, rampe în formă de solzi
de peşte, reparaţii localizate cu o grosime de cel puţin 1 cm).

Caracteristici fundamentale
Amestecaţi cu apă:
10-12 %

Conservare:
12 luni

Diametrul maxim al agregatului:
1.5 mm

Grosimea maximă recomandată:
3 cm

Grosimea minimă recomandată:
1 cm

Neinflamabil

Pot life:
60 min

Rezistent la razele UV

Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

Culori disponibile
Gri

Specificaţii tehnice
Densitate (UNI EN 1015-6): 2050 kg/m³
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Curăţarea instrumentelor

Suporturi admise

• Apă

• Beton
• Şape de substrat

Pregătirea suporturilor
În cazul aplicării produsului pe suporturi care există deja, pregătiţi substratul existent
înlăturând reziduurile, părţile neadecvate, praful etc.

Aplicare
În cazul utilizării “proaspăt pe proaspăt” al produsului FLOOR 500, hidratat şi amestecat în
mod corespunzător, acesta va trebui aplicat în intervalul de adezivitate al conglomeratului de
suport.
În aplicaţiile pe suporturi pre-existente şi întărite ("a pastina", adică sub formă de "pastă"), va
trebui să urmaţi următoarele modalităţi:
- Construcţia podului de aderenţă prin aplicarea adezivului epoxidic corespunzător pentru
rosturile de lucru SYNTECH RGS.
- Pregătirea amestecului de întărire prin adăugarea în mixer a circa 2/3 din apa pentru
compoziţie (totalitatea apei reprezintă 10-12% din greutate), adăugaţi în mod gradual FLOOR
500 şi apa necesară, amestecănd corespunzător până când obţineţi un amestec omogen cu
textura dorită.
- Aplicaţi amestecul obţinut în acest fel în intervalul de adezivitate a podului de aderenţă mai
înainte realizat şi apoi întindeţi-l cu ajutorul drişcăi sau dreptar/netezitor din aluminiu.
Rosturile, acolo unde sunt necesare, trebuie să fie puse la dispoziţie în prealabil.

Stocarea şi conservarea
A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele
directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea
proprietăţilor reologice. A se feri de umiditate.

Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.
Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.
Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.
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Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
Protejaţi suprafeţele proaspete de razele directe ale soarelui, de ploaie şi de vânt şi adoptaţi
procedurile de maturare umedă, prelungită.

FLOOR 500 este produs/distribuit de

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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