NEODUR HE 3 SVS 3
Sucha mieszanka mineralna
DO POWIERZCHNIOWEGO UTWARDZANIA
BETONOWYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH
OPIS PRODUKTU
NEODUR HE 3 zgodnie z niemieck
norm DIN 18557 (zaprawy przemysłowe) i norm EN 13813 to gotowa do
u ycia, sucha mieszanka cementowa do
wykonywania posadzek przemysłowych.
Dost pna w ró nych kolorach wg karty
kolorów firmy KORODUR.






Wykonany podkład betonowy (lub
jastrich) musi by na tyle zwi zany aby
mo liwe było chodzenie po nim. Przy
takim stanie powinien by on zatarty
zacieraczk mechaniczn w celu
wzbogacenia powierzchni lepiszczem
cementowym jako mostka sczepnego.
NEODUR HE 3 SVS 3 nale y sucho i
równomiernie rozprowadzi .
Po nasi kni ciu mieszaki nale y j
zatrze mechanicznie zacieraczk
talerzow . Nast pne nanoszenia s
mo liwe pod warunkiem całkowitego
przesi kniecia NEODUR-u HE 3 SVS 3
i uzyskaniu równomiernego wtarcia
zacieraczk talerzow . W odpowiednim
czasie nast puje ko cowe zatarcie
mechniczn zacieraczk skrzydełkow .

PRODUKCJA / KONTROLA

PIELĘGNACJA

NEODUR HE 3 SVS 3 zawiera cement i
reaguje z wilgoci i wod zasadowo.
Chroni skór i oczy. Przy kontakcie z
oczami niezwłocznie zgłosi si do
lekarza. Powy sze informacje s oparte
na do wiadczeniach własnych.
Polecamy dopasowanie wykonywania
posadzki do istniej cych miejscowych
warunków i wskazujemy na nasze
warunki sprzeda y i dostawy.
Dalsze informacje, wskazówki do pracy,
teksty przetargowe oraz wiadectwa
kontroli ró nych systemów
posadzkowych, kruszyw twardych i
innych materiałów techniki budowlanej
firmy KORODUR s do Pa stwa
dyspozycji.













ZASTOSOWANIE









Surowce: mieszanka twardych kruszyw
ze specjalnymi cementami
7–8
Skala twardo ci wg. Mohs’a:
Ziarnisto :
0–3 mm
Wytrzymało na ciskanie po 28
dniach:
C 70
Odporno na cieranie:
3 cm³ /50 cm²












Zertyfikat: DIN EN ISO 9001:2000

OPAKOWANIE







25 kg w specjalnych workach
papierowych







PARAMETRY
TECHNICZNE







Do powierzchniowego utwardzania
posadzek przemysłowych i podwy szenia
parametrów odporno ci na cieranie
posadzek poddanych obci eniom
przemysłowym.


KORODUR Westphal Hartbeton
GmbH & Co. KG,
zakład produkcyjny: Wattenscheid
Kontrola jako ci wg EN 13 813

Przechowywa w suchym pomieszczeniu
jak cement. Okres składowania ok. 6
miesi cy.




WSKAZÓWKI



Ró norodne warunki atmosferyczne i
temperatura maj wpływ na przebieg
twardnienia posadzki. Wykonan
posadzk nale y chroni przed zbyt
szybkim wyschni ciem. Do tego celu
polecamy nasze produkty KOROTEX lub
KOROSEAL (patrz informacja techniczna
produktu)




PRZECHOWYWANIE

















SPOSÓB UŻYCIA
NEODUR HE 3 SVS 3 stosuje si metod
suchego nanoszenia mieszanki w celu
wykonania posadzki przemysłowej z
integrowan warstw trudno cieraln .
Warunkiem prawidłowego zastosowania
mieszanki NEODUR HE 3 SVS 3 jest
wła ciwa konsytencja betonu lub
jastrychu
(Uwaga: nie stosowa betonów z
rodkami napowietrzaj cymi !)






ZUŻYCIE



Na 1 m² powierzchni posadzki ok. 1,5 kg
mieszanki NEODUR HE 3 SVS 3 na
ka dy milimetr grubo ci warstwy, rednio
3 do 5 kg/m². Przy stosowaniu produktów
barwnych w celu równomierno ci koloru
zaleca si zastosowania wieloetapowo 5
do 6 kg/m²
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