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REZISTENŢĂ LA UZURĂ BÖHME 

pierdere de material (cm2/50cm2)
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DUROTOP KS
DUROCOLOR KS
DUROMETAL
DUROTOP
DUROCOLOR
DUROSTONE
DUROSTONE Kvarc
BETON (C25)

Conţine materiale verificate si amestecate in fabrică precum: particule 
de metal, intăritoare minerale, ciment şi aditivi. Capabil la imbunătăţirea 
rezistenţei la uzură şi lovire a pardoselilor monolit din beton şi şape.

DUROMETAL

HME 

DOMENII DE APLICARE
pardoseli cu folosinţă extremă �

fabrici de vopsele, locuri cu pericol de explozie �

hale de fabricaţie pt. componente electronice �

locuri echipate cu aparate sensibile. �

CARACTERISTICI PRIMARE
rezistenţă mare la uzură şi lovire �

antistatic, conductor �

fără scântei �

rezistent la uleiuri �

uşor de curăţat, nu se ridică particule   �

 de praf din pardoseală



Descriere
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CARACTERISTICI
Rezistenţă ridicată la uzură şi lovire �

Antistatic, conductor �

Fără scântei �

Rezistent la uleiuri �

Uşor de curăţat, nu se ridică particule de praf din    �

 pardoseală
Antiderapant �

Neinflamabil �

DATE TEHNICE
Rezistenţă la uzură conform EN 13892-3: �

     Böhme = 1,5 cm3 / 50 cm2  
Clasa de uzură: A3 �

Rezistenţa la presiune: ≥80 N/mm �
2 la 28 zile de la turnare

Duritate de 8 pe scala MOHS �

GHID DE UTILIZARE
Aplicarea intăritorului de uzură se face impreună cu 
pardoseala, prin care se realizează absorbirea perfectă a 
DUROMETAL in suprafaţa betonului.
Greutatea specifică a DUROMETAL este superioară a 
altor materiale similare, deci pentru a obţine stratul dorit este 
necesar mai mult material. 
În cazul metodei manuale recomandăm 6-8 kg/m2, iar in 
cazul metodei aplicării cu mortar min. 12-15 kg/m2. Restul 
metodologiei corespunde cu metodele folosite la alte 
materiale de intărire a suprafeţelor.

METODE DE APLICARE:
METODA MANUALĂ
Este necesar prepararea pardoselii proaspete, rezistent la 
trafic uman cu masina de sclivisit ca apa să iasă la suprafaţă. 
DUROMETAL se împrăştie in cantitatea prescrisă, şi în 
mai multe straturi (2-3) pe pardoseală. Împrăştierea se poate 
face cu lopată, sau cu aparat special.

METODA MECANIZATĂ
După netezire cu Laser Screed, DUROMETAL se aplică 
direct pe beton.

APLICAREA CU MORTAR
DUROMETAL se amestecă cu apă la faţa locului, (6 kg/litru) 
si se aplică pe betonul proaspăt netezit. La această metodă 
se poate folosi numai DUROMETAL PLUS. 

CONSUM DE MATERIAL – GROSIME DE STRAT
Metoda manuală:      6-8 kg/m2 2-3mm
Metodă mecanizată:  6-12 kg/m2 2-4mm
Aplicarea cu mortar: 12-18 kg/m2 4-7mm

APLICAREA DUROMETAL-ULUI
DUROMETAL se finisează folosind masină de sclivisit 
cu 1 sau 2 discuri până la obţinerea unei suprafeţe netede, 
lucioase.
Calitatea pardoselii va fi perfectă doar dacă s-au respectat 
prescripţiile fabricantului. (Cititi şi descrierea detailata!)
Atentie! DUROMETAL conţine particule de metal, care 
in contact cu aerul se pot coroda. O eventuala corodare 
a particulelor de la suprafaţa nu reprezintă o problemă 
calitativă, e doar o chestiune estetică.

TRATAMENT ULTERIOR
Pardoseala DUROMETAL trebuie protejat împotriva uscării 
prea rapide. Petru tratamentul ulterior recomandăm folosirea 
produselor DUROCURING, sau DUROSEAL, pentru 
împiedicarea evaporării apei din beton.

ETANŞAREA ROSTURILOR
Pentru tăierea rosturilor de dilataţie, vă recomandăm 
discul diamantat DUROCUT. Până la definitivarea sigilării 
rosturilor se poate folosi banda de etanşare DUROPLAST. 
Pentru etanşarea definitivă vă recoandăm folosirea pastei de 
sigilare DUROFLEX, împreună cu buretele DUROFOAM.

DARE IN FOLOSINŢĂ, INTREŢINERE
Pardoseala se poate da in folosinţă doar după priza totală  
a betonului.
Trafic uman:  2 zile.
Trafic de marfă usoara: 7 zile.
Trafic normal:               28 zile.
Pentru curăţire se folosesc materiale cu valoare Ph neutru. 
Este foarte important intreţinerea pardoselilor colorate. 
(Citiţi detaliile privind intreţinerea!)

AMBALAJ
Paleţi de 1200 kg, in saci de 25 kg.

DEPOZITARE
Loc uscat şi protejat de îngheţ, până la 12 luni.

Atentie: Prezenta descriere, şi ghid de utilizare se bazează pe măsurători de 
laborator, precum şi pe propria experienţă. Cantitatea de materiale precum modul 
de aplicare pot fi influenţate de condiţiile specifice. Sarcina aplicatorului este să 
verifice pe baza probelor prealabile recomandările noastre si să creeze condiţiile 
optime pentru a aplica aceste materiale. Fabricantul nu poate fi invinuit pentru 
problemele aparute ca urmare a unor erori de aplicare.
Privind prescriptiile de siguranţă, solicitati fişa tehnică a produsului.

*Descrierea variantei PLUS la pagina 30, «Asistenţă».

Pardoseala executată cu DUROMETAL este deosebit de 
rezistentă, deoarece particulele de metal absorb energia loviturilor, 
protejând astfel suprafaţa. Datorită particulelor metalice, cu 
DUROMETAL se pot realiza pardoseli conductori, fără scântei.
DUROMETAL este gri natural, in calitate standard şi PLUS*.  
La cerere specială se poate realiza si în alte culori.


