DUROSTONE

Mineralinis mišinys betono paviršiaus kietinimui

DUROSTONE – tai paruoštas naudoti,
sausas betono paviršiaus kietiklis.
DUROSTONE mišinį sudaro kietinančios dalelės, rišamasis
hidraulinis cementinis mišinys, specialūs priedai ir pigmentai,
pageidaujant spalvoto mišinio.

NAUDOJIMO SRITYS
 Sandėliai
 Parkavimo garažai ir aikštelės
 Pramoninės patalpos
 Silosai
PIRMINĖ CHARAKTERISTIKA
 Atsparus nusidėvėjimui
 Puikus kainos/kokybės santykis
 Atsparus tepalams
 Atsparus dulkėms
 Lengvai valomas

ATSPARUMAS DILIMUI PAGAL BOHME
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DUROCOLOR

DUROSTONE

DUROSTONE KVARC
BETONAS (C25)

1,1
1,1
1,5
2,8
2,8

4.6

6,5
8,5
medžiagos nudilimo kiekis (cm2/50cm2)

UAB “STATYBINIAI POLIMERAI” Sudervės g. 14G,
Avižieniai LT-14013,
www.statybiniaipolimerai.lt
Vilniaus raj.
info@statybiniaipolimerai.lt

tel: +370 5 270 0882
fax: +370 5 270 0580

Produkto aprašymas
DUROSTONE naudojamas vidutiniškai ir aktyviai eksploatuojamų
vidaus patalpų ir atvirų aikštelių grindims. Šis mišinys ženkliai
prailgina grindų naudojimo laiką. Gaminamas ir natūralios pilkos
ir kitų penkių skirtingų spalvų. DUROSTONE gaminamas dviejų
tipų: DUROSTONE standard ir DUROSTONE PLUS.

CHARAKTERISTIKA










Atsparus nusidėvėjimui paviršius
Atsparus smūgiams
Lengva valyti ir prižiūrėti
Atsparumas dulkėms
Atsparus tepalams
Neslidus
Homogeniškas, estetiškas, spindintis paviršius
Galima naudoti ir maisto pramonėje
Nedegus

TECHNINIAI DUOMENYS

 Atsparumas nusidėvėjimui pagal EN 13892
(Bohme): 4,6 cm³/50 cm²
 Nusidėvėjimo klasė pagal Europos Sąjungos standartą: A6
 Atsparumas spaudimui: ≥80 N/mm² po 28 dienų
 Atsparumas lenkimui: ≥7 N/mm² po 28 dienų
 Kietumas pagal MOHS skalę: 7

NAUDOJIMO NURODYMAI

DUROSTONE betono paviršiaus kietiklis barstomas
ant šviežiai išlieto, drėgno betono paviršiaus ir ši dengimo
„šlapias ant šlapio“ technologija užtikrina puikų sukibimą
su grindų paviršiaus sluoksniu.
SAUSAS DENGIMAS RANKINIU BŪDU
Šviežias, žingsniams atsparus betonas nuglaistomas, kad
ant paviršiaus išsiskirtų drėgmė. Atitinkamas DUROSTONE
medžiagos kiekis tolygiai 2–3 sluoksniais paskirstomas ant
grindų. Tai galima padaryti rankiniu būdu - kastuvu arba
barstymo vežimėliu.
SAUSAS DENGIMAS MECHANINIU BŪDU
Lazerine paviršiaus lyginimo mašina (Laser Screed)
sulyginus betono paviršių, DUROSTONE medžiaga
paskleidžiama vienu ar dviem sluoksniais tiesiai ant šviežio
betono dangos.
„ŠLAPIAS ANT ŠLAPIO“ DENGIMO BŪDAS
Su vandeniu sumaišyta DUROSTONE medžiaga (6 kg/l)
tolygiai paskirstoma ant šviežio, žingsniams atsparaus
nuglaistyto, betono. Dengiant „šlapias ant šlapio“ būdu
galima naudoti tik DUROSTONE PLIUS medžiagą.

MIŠINIO KIEKIS – SLUOKSNIO STORIS
Dengimas rankiniu būdu:
4-7 kg/m2 2-3mm
Dengimas mechaniniu būdu:
4-10 kg/m2 2-4mm
Dengimas „šlapias ant šlapio“ būdu:
10-17 kg/m2 4-7mm
DUROSTONE UŽGLAISTYMAS
Rankiniu būdu ir/ arba dviejų diskų glaistykle glaistoma
ir lyginama, kol paviršius tampa glotnus, tvirtas ir spindintis.
Grindys bus kokybiškos tik tada, jei bus griežtai laikomasi
darbų vykdymo nurodymų (žr. mūsų pateiktą išsamią
instrukciją).

TOLIMESNĖ PRIEŽIŪRA

Baigus glaistyti, DUROSTONE padengtas grindis būtina
apsaugoti, kad per greitai neišgaruotų drėgmė. Kad
neatsirastų įtrūkimų, paviršių nedelsiant reikia padengti
apsauginiu skysčiu. Patariama naudoti DUROSEAL skystį.

SIŪLIŲ UŽPILDYMAS

Pjaustymo siūlėms užpildyti patariama naudoti polichlorvinilo
juostą DUROPLAST.

GRINDŲ EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

Grindis eksploatuoti galima tik betonui galutinai sutvirtėjus:
Pėstiesiems vaikščioti – po 2 dienų,
Neintensyviai eksploatuoti – po 7 dienų,
Eksploatuoti visu numatytu krūviu – po28 dienų.
Grindims valyti naudoti tik neutralaus (рН) priemones.

PAKUOTĖ

1200 kg padėkluose maišai po 25 kg.

LAIKYMAS

12 mėnesių sausoje, šiltoje vietoje.
Dėmesio: medžiagos aprašymas ir darbų vykdymo nurodymai pagrįsti
laboratorinių bandymų rezultatais ir individualia patirtimi. Sunaudojamos
medžiagos kiekis ir dengimo procesas priklauso nuo darbų vykdymo sąlygų.
Už grindų įrengimą atsakingi rangovai privalo atlikti išankstinį bandymą, patikrinti
mūsų rekomendacijas ir užtikrinti tinkamas darbams atlikti sąlygas. Mūsų įmonė
neatsako uţ nuostolius, atsirandusius dėl netinkamai atliktų darbų. Norėdami
susipažinti su saugumo reikalavimais, prašykite medžiagos saugos
duomenų lapo.

