durometal
vezetőképes, ütésálló felületkeményítő premix
A DUROMETAL fém szemcséket tartalmazó,
felhasználásra kész kéregerősítő száraz-habarcs.
Gyárilag előkevert osztályozott keményítő szemcséket, cement
kötőanyagot, adalékokat, a színes változatoknál pigmentet tartalmaz.
Alkalmas vezetőképes, szikramentes ipari padló készítéséhez.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

–
–
–
–

extrém igénybevételnek kitett padlók
festékgyárak, robbanásveszélyes üzemek
elektronikai berendezések gyártócsarnokai
érzékeny berendezésekkel felszerelt
raktárak, gyártócsarnokok
– öntödék, fémmegmunkáló üzemek
– lánctalpas járműveknek kitett padlók, laktanyák

ELSŐDLEGES JELLEMZŐK

–
–
–
–
–

magas ütés- és kopásállóság
antisztatikus, vezetőképes
szikramentes (Durometal AE)
pormentes, könnyen takarítható
olajálló, de nem foltálló
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termékleírás

durometal

A DUROMETAL-al készített ipari padló rendívül kemény,
ütésálló, mivel az anyag fém részecskéi elnyelik a padlóra
eső tárgy energiáját, így az nem okoz sérülést a felületen.
DUROMETAL-al vezetőképes, a DUROMETAL AE változattal
antisztatikus és szikramentes padló készíthető.
A natúrszürkén kívül tizennégy további színben kapható.
A DUROMETAL tartalmazza a PLUS változat adalékait.
J E L L E M ZŐ K








magas ütés- és kopásállóság
antisztatikus, vezetőképes
szikramentes (DUROMETAL AE)
olajálló, de nem foltálló
pormentes, könnyen takarítható
csúszásmentes
nem éghető
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EU kopásállósági osztály: A1,5
Nyomószilárdság: ≥80 N/mm2 28 napos korban
Hajlító- húzószilárdság: ≥10 N/mm2 28 napos korban
8-9-es keménység MOHS skála szerint

F E L H A S Z N Á L Á S I U TA S Í TÁ S
A kéregerősítő bedolgozása a padló készítésével egy időben
történik, mely által biztosított a DUROMETAL tökéletes beépülése a felületbe. Színes kéregerősítő esetén a kiválasztott szín
nagymértékben meghatározza az anyagszükségletet. A színek
szerinti pontos anyagfelhasználásról a Tervezési Segédletünk
ad tájékoztatást.
A DUROMETAL fajsúlya nagyobb az átlagos kéregerősítőkénél, ezért
a kívánt rétegvastagság eléréséhez több anyagra van szükség.
Porszórt kivitelezés esetén 6-8 kg/m2, habarcsos eljárást esetén min. 12-15 kg/m2 adagolást javasolunk. A kivitelezés fázisai
megegyeznek az egyéb kéregerősítőknél leírtakkal.
TERÍTÉS KÉZI PORSZÓRT ELJÁRÁSSAL
A friss, lépésálló beton elősimítása szükséges tárcsás simítógéppel, hogy a nedvesség feljöjjön a felszínre.
A DUROMETAL–t a megadott mennyiségben, egyenletesen,
több (2-3) rétegben kell a padlóra felszórni.
A szórás történhet kézi beszóró kocsival vagy lapáttal.
TERÍTÉS GÉPI PORSZÓRT ELJÁRÁSSAL
A Laser Screed-del történt lehúzás után egy vagy két rétegben közvetlenül a friss betonra kell a DUROMETAL-t teríteni.
TERÍTÉS HABARCSOS ELJÁRÁSSAL
A DUROMETAL–t a helyszínen kell vízzel összekeverni (4 liter/zsák),
és a friss, lépésálló betonra teríteni a kézi porszórással megegyező előkészítés után.
ANYAGFELHASZNÁLÁS – RÉTEGVASTAGSÁG
Kézi szórás:
6-8 kg/m2
2-3mm
Gépi szórás:
6-10 kg/m2
2-4mm
Habarcsos:
10-18 kg/m2
4-6mm

DUROMETAL

DUROMETAL BEDOLGOZÁSA
A DUROMETAL bedolgozása, glettelése egytárcsás kézi vagy
duplatárcsás, önjáró gépi simítóval történik mindaddig, míg teljesen sima, fényes, kemény felületet kapunk. Az elkészült padló
minősége kizárólag a kivitelezési utasítások pontos betartása
mellett lesz kifogástalan. (Olvassa el részletes Kivitelezési
Útmutatónkat is!)
A DUROMETAL fém részecskéket tartalmaz, melyek levegővel
érintkezve korrodálódhatnak. A padló felületén lévő fém szemcsék esetleges korróziója semmilyen minőségi romlást nem
jelent, csak esztétikai kérdés.

U TÓ K E Z E L É S
A DUROMETAL padlót a simítás után védeni kell a gyors
kipárolgás ellen, mely repedéseket okozhat. Utókezeléshez
a DUROCURING vagy DUROSEAL párazáró folyadék javasolt.

FUGAKÉPZÉS
A dilatációs és munkahézagok kialakításához a DUROCUT
gyémántvágó korongot ajánljuk. A végleges fugakitöltésig
DUROPLAST fugaszalaggal lehet a hézagok széleit megvédeni a mechanikai sérülések ellen. A végleges fugakitöltéshez
DUROFLEX PU pasztát és DUROFOAM háttérkitöltő proﬁlt
javaslunk.

H A S Z N Á L AT B AV É T E L , K A R B A N TA R TÁ S
A padló végleges használatba vétele csak a beton teljes kötését
követően lehetséges.
Gyalogos forgalom: 2 nap
Könnyű teherforgalom: 7 nap
Normál teherforgalom: 28 nap
A padló tisztán tartásához csak semleges pH értékű tisztítószerek használhatók. (Olvassa el a takarításról, karbantartásról
szóló útmutatónkat is!)

KISZERELÉS
1200 kg-os raklapon, 25 kg-os zsákokban.

TÁ R O L Á S
Száraz és fagymentes helyen 12 hónapig.
Figyelmeztetés: Ez a termékleírás és kivitelezési utasítás laboratóriumi kísérletek
eredményeire, illetve saját tapasztalatainkra épül. A felhasznált anyagmennyiséget
és a bedolgozási folyamatot az adott kivitelezési körül-mények is befolyásolhatják.
A kivitelező feladata, hogy előzetes próba alapján ellenőrizze ajánlásainkat, és
biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához szükséges feltételeket. Hibás
kivitelezésből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. A biztonsági előírásokkal
kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját.
*PLUS változat részletes leírása: Tervezési Segédlet

