dekoratív felületkeményítő premix
A DUROCOLOR Terrazzo pigmentált, speciális színes
szemcsékkel dúsított, felhasználásra kész szárazhabarcs exkluzív megjelenésű padlók készítéséhez.
A DUROCOLOR Terrazzo gyárilag előkevert, osztályozott, nagy keménységű
kvarcot, adalékokat, és anyagában színes, őrölt ásványi szemcséket tartalmazó, cement kötőanyagú habarcs. A DUROCOLOR Terrazzo–t vízzel keverve,
habarcsosan kell a friss beton felületére felhordani. A padló felcsiszolása
és polírozása után a felületen megjelennek a DUROCOLOR Terrazzo színes,
szabálytalan formájú szemcséi.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
szalonok, bemutató termek
éttermek, vendéglátóhelyek
közintézmények
magas esztétikai igényű ipari létesítmények
Elsődleges jellemzők
széles színválaszték, többféle egyedi megjelenés
esztétikus, csillogó felület
pormentes, könnyen takarítható
tartós, kopásálló

DUROSTONE KFT.
www.durostone.hu

2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.

tel: (06 1) 488 0066
fax: (06 1) 488 0065

Termékleírás
A DUROCOLOR Terrazzo különleges, dekoratív igények
kielégítésére kifejlesztett termék. Különféle harmonikus színösszetételű fényes, csillogó felületű padlók készíthetők belőle.
A hat standard változat mellett további színkombinációk
gyártása is lehetséges.

MŰSZAKI ADATOK

Csiszolás

 nyomószilárdság: ≥70 N/mm2 28 napos korba
 hajlító- húzószilárdság: ≥7 Nmm2 28 napos korban
 kopásállóság: A6 (MSZ EN 13892-3 szerint)
 granulometria: 0-5 mm
 anyagsűrűség: 2400 kg/m3
 anyagfelhasználás: 12-30 kg/m2
 rétegvastagság: 6-15 mm között

A padló felcsiszolását DUROCOLOR Terrazzo habarcs
bedolgozását követő 5-7 nap eltelte után lehet megkezdeni. A csiszolást terrazzo felületek képzésére alkalmas
géppel kell végezni (pl. HTC, Blastrac).

Alapszínek:
fehér, antracit, elefántcsont, dohány, vörös, zöld
Színes szemcsék (márvány, bazalt, gránit):
fehér, fekete, zöld, vörös, sárga

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS
A DUROCOLOR Terrazzo-t a lépésálló, friss betonra
kell felhordani. Felhordás előtt a betont simítógéppel
fel kell tárcsázni, vagy seprűvel felérdesíteni, hogy a
tapadás a lehető legjobb legyen. Öreg betonra történő
kivitelezés esetén kérje szaktanácsunkat.
A DUROCOLOR Terrazzo habarcs készítése történhet
beton- vagy kényszerkeverővel. Nagyobb kivitelezések
esetén pumpás keverő (pl. Estrich Boy) ajánlott. Egy zsák
DUROCOLOR Terrazzo–hoz 4-5 liter víz szükséges.
A habarcsot mindaddig keverjük, amíg teljesen egyenletes, sűrű, homogén masszát nem kapunk. Kerüljük a
túlzott vízadagolást, mert az szegregációt vagy felületi
repedéseket okozhat rontva a padló minőségét.
A megfelelő konzisztenciájú DUROCOLOR Terrazzo-t
egyenletesen hordjuk fel a betonra. 5-6mm-nél vastagabb kivitelezések esetén ajánlott a vezetősin alkalmazása, mellyel biztosítható az egyenletes rétegvastagság
és a megfelelő planimetria.
A kötési folyamat elindulása után a felületet simítógéppel kell glettelni és tömöríteni. A simításhoz telitárcsát
használjunk. Olyan helyeken, ahol a gépi simítás nem
lehetséges, kézzel kell a felületet beglettelni. Fontos, hogy
glettelést abba kell hagyni, mielőtt a felületet megégne.

Előfordulhat, hogy a csiszolás következtében
a DUROCOLOR Terrazzo rétegben az öntés során
keletkezett légbuborékok, mint apró lyukak megjelennek
a felületen. A lyukakat a DuroCOLOR Filler anyaggal
lehet eltüntetni. Ez egy színazonos, rendkívül finom
szemszerkezetű habarcs, melyet vízzel folyékonyra kell
hígítani, és a felületen addig mozgatni, amíg a lyukak
fel nem töltődnek.
A csiszolás után a padlót Liquidur felületkeményítő
folyadékkal kell beereszteni. Ezt követően lehet felpolírozni a felületet. A folyamat befejezéseként mindenképp
javasolt egy lakkbevonat felvitele, mely plusz védelmet,
csillogást és vízzáróságot ad a felületnek.
A fenti kivitelezési leírás csak a legfontosabb általános
jellegű utasításokat tartalmazza, nem tér ki minden
részletre, az anyag felhasználásánál gyakorlott
szakkivitelezőt feltételez.

KISZERELÉS
25 kg-os zsákokban.

TÁROLÁS
Száraz 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 körülmények 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.

