TopStone PLASTBETON

Opravná sada

Mísící poměr A:B:C 2,1 : 1 : 12,4

Obsah balení: složka A+B+C, míchátko, štětec, stěrka, rukavice, smirkový papír

Plastbeton je víc než 3x pevnější než beton, dle zhutnění až 80Mpa!
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Sada TopStone
Plastbeton

Přiloženým brusným papírem
očistíme opravovaný povrch,
následně přiloženým štětcem
očistíme povrch od prachu
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Nalijeme složku A a složku
B do kbelíku a důkladně
promícháme přiloženým
dřevěným míchadlem (cca
3minuty)

Vytvrzení bez smrštění, ideální výplň prasklin a nefunkčních dilatací.
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Přiloženým štětcem
natřeme smíchanou hmotu
na opravovaná místa

Speciální plnivo sl.C
vsypeme do kbelíku s již
namíchanou hmotou a
důkladně promícháme buď
přiloženým dřevěným
míchadlem nebo
elektrickým míchadlem
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Připravenou směs nanášíme
a důkladně uhladíme
přiloženou stěrkou či
ocelovým hladítkem
(pracujeme rychle, směs se
musí zpracovat do 30minut
od namíchání)

Povrch je pochůzí cca za 1,5 hodiny (dle teplot a tloušťky)

Bez vody a rozpouštědel. 1kg koupíte 1kg máte na podlaze.
VÝROBCE

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
stavebnichemie.topstone.cz
ISO 9001, ISO 14001

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR
Slovenská republika
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
stavebnachemia.topstone.sk

TVŮRCE LITÝCH POVRCŮ

TopStone Plastbeton
Epoxidová opravná hmota s rychlým vytvrzením
Funkce:

30.1.2020 ver. 6

Oprava minerálních povrchů, vyrovnávky

Výhody:

- 3 x pevnější než beton
- bez smrštění – bez rozpouštědlový
- finální povrch v šedé barvě
- penetrace a plastbeton v jednom balení
- rychlé vytvrzení v řádech hodin dle teplot
- jednoduchá aplikace
- aplikační a ochranné nářadí již v balení

Možnosti využití:

- vysprávky výtluků
- vyrovnávky povrchů od 1mm
- výplň nefunkčních dilatací
- kotvení a zalívání různých prvků
- vytváření klínů a nájezdových ramp, apod.

Vlastnosti:

Třísložkový epoxidový, bez rozpouštědel a nonylfenolu, šetrný k životnímu prostředí.

Balení a vydatnost:

Maloobchodní balení

10 kg netto hmoty

Spotřeba se liší dle tvaru a velikosti opravovaných ploch.
Součásti balení je míchátko, štětec, stěrka, rukavice, smirkový papír, míchací nádoba
Praktické balení vše v jednom!

Skladování:

Skladujte v suchých a čistých prostorech. Nenechávejte obal otevřený, mohlo by dojít ke znehodnocení
jeho obsahu. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Návod na použití:

Postupujte dle fotonávodu Topstone Plastbeton nebo videa:
https://www.youtube.com/watch?v=ZcHazIjM3C4
Doba zpracovatelnosti 30 minut.

Technická data směsi:

Pevnost: dle zhutnění až 80Mpa

TOPSTONE PLASTBETON

Technická data pojiva:
Doba zpracovatelnosti

30 min

Pevnost v tlaku

55 MPa

Pevnost v ohybu

40 MPa

Specifická hmotnost

1,46kg / l

Přilnavost k betonu

2.97 MPa

Reakce na oheň

BflS1

Protiskluznost (za sucha - mokra)
Spotřeba

Bezpečnost

0,5) podle ČSN 74 4505
2

0,3 - 3,5kg/m dle savosti podkladu
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Mísící poměr A : B dle váhy 2,1:1:12,4 nebo
dle etikety na obalu.
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Chemické složení - směs epoxidové
pryskyřice se speciálně formulovaným
tvrdícím systémem. Dopravní
klasifikace - ADR sl. A9 a sl. B8. Další
informace jsou uvedeny
v bezpečnostním listu. Způsob hašení suchý písek, alkoholu vzdorná pěna,
CO2, vodní mlha. NEHAS VODOU!!!
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