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UTILIZARE
Şapa de egalizare DUROFLOW se poate folosi la pardoseli 
noi sau vechi, sau sub plăci ceramice.
Duritatea ridicată si rezistenţa mecanică, fac posibilă folosirea 
DUROFLOW-ului si la platforme fără strat de uzură. Într-o 
etapă se poate turna un strat de 4-15 mm.
Necesarul de material este de 1,7 kg/mm/m2.

DOMENII DE UTILIZARE
Garaje, parcări �

Supermarkete �

Hale industriale, ateliere �

Remedieri de pardoseli �

Pardoseli cu planeitate ridicată  �

DATE TEHNICE
Grosimea stratului: 4-15 mm  �

Culori disponibile: gri natur, gri mediu, antracit, verde, roşu �

Durata de prelucrare: 15-20 min. �

Încărcare: trafic uman, după 3-5 ore  �

Încărcare uşoară: după 7 zile �

Valoare Ph: 11 �

Test de curgere: 155-165 mm �

Masa specifică: 980 kg/m �
3 

Rezistenţă la presiune: 40 MPa după 28 zile  �

Rezistenţă la întindere: 9 MPa după 28 de zile  �

Rezistenţă la aderenţă: 2,5 MPa �

Antiderapant: suficient �

Dimensiunea maximă a granulelor: 1,0 mm  �

AMBALAJ
Mortarul uscat DUROFLOW, in saci de 25 kg, 1200 kg,  
pe palet.
DUROLATEX primer: canistre de 5, 10, 20.

DEPOZITARE
Materialul se va depozita în loc adecvat, a se feri de umezeală, 
de temperaturi prea ridicate sau prea scăzute.
Garanţie: 6 luni de la data fabricării

DUROFLOW este un mortar autonivelant pe bază de ciment cu 
priză rapidă, care se poate aplica într-un strat de 4-15 mm grosime. 
Materialul este un amestec preparat in fabrică sub forma de pulbere, 
care se amstecă cu apă la faţa locului. Suprafaţa astfel obţinută 
asigură o rezistenţă mecanică şi la uzură ridicată.

Pardoseli industriale autonivelante pe bază de ciment
DUROFLOW
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STAREA BAZEI
Suprafaţa de aplicare să fie uscată, solidă, curăţit de părţi 
despărţite, uleiuri, vopsele sau alte impurităţi.
Suprafaţa – dacă e cazul – se va freza sau şlefui. Înainte de 
prelucrare, suprafaţa se va curăţi prin aspirare de orice praf. 
Găurile, crăpăturile, şi rosturile se vor curăţi, şi se vor repara 
folosind mortarul de reparare DUROGLETT.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Pe suprafaţa deja curăţită se aplică soluţia primerului 
DUROLATEX, cu ajutorul unei perii sau trafalet în două 
straturi: amestecul cu apă pentru primul strat va fi de 1:5,  
iar pentru cel de al doilea 1:3
A se evita formarea bălţilor de primer pe suprafaţă. Primerul 
va trebui să fie uscat la atingere, inainte de a aplica 
DUROFLOW ul. 

MIXAJ
Imediat înainte de aplicare, Duroflow se amestecă cu apă 
curată. La un sac (25 kg) de DUROFLOW, se adaugă 4-5 
litri de apă, şi se amestecă până la obţinerea unui mixturi 
omogene, fără noduri. Valoarea de curgere se va stabili prin 
probe efectuate în timpul amestecării.
Pentru amestecarea DUROFLOW, se recomandă folosirea 
unui mixer care este capabil să transmită materialul prin 
pompă şi furtun, direct la locul aplicării. La suprafeţe mai mici 
mixajul se poate realiza şi cu mixer manual, la joasă turaţie 
(500 rot/min.) aprox. 3 minute.

APLICARE
Materialul amestecat cu apă trebuie să aibă consistenţa  
de autonivelant, si trebuie folosit in maxim 20 de minute.
Duroflow se varsă în dungi de 20-30 cm lăţime, si 6-15 m 
lungime în funcţie de grosimea stratului şi modul de aplicare. 

Pentru a obţine un strat uniform, trebuie avut grijă, ca dunga 
următoare de material să ajungă cât mai repede lângă cel 
dintâi. (cel târziu 5 minute) Pentru înlăturarea bulelor de aer 
din materialul proaspăt, şi lipirea dungilor de materiale se  
va folosi cilindru ghimpat sau placă de gletuit dinţat. În timpul 
prelucrării, temperatura suportului, a DOROFLOW-ului,  
şi a mediului trebuie să fie între +5 és +25 °C.

FINISAJE
În timpul aplicării DUROFLOW-ului, şi în prima fază a prizei, 
trebuie avut grijă, ca locul aplicării să fie ferit de curenţi de aer 
puternici, şi de modificări mari a temperaturii. Şapa trebuie ferit 
de loviri mecanice cel puţin 48 de ore. DUROFLOW este fără 
rosturi de dilataţie, dar acolo unde au fost rosturi de dilataţie  
în pardoseala veche, DUROFLOW va trebui tăiat în timp  
de 24 de ore.

SUPRAFAŢA
Proprietăţile DUROFLOW corespund proprietăţilor unui 
beton solid. Rezistenţa materialului este în concordanţă 
cu modul de folosire. În cazul unei solicitări mai mari este 
necesar tratarea suplimentară a suprafeţei 

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.

DUROFLOW

Locul de aplicare trebuie să fie închisă, ferit de vânt şi soare.
Aplicare exterioară nu este posibilă. Toate problemele apărute din cauza 
condiţiilor necorăspunzătoare sunt responsabilitatea executantului. Baza 
poate să fie beton monolitic, planşeu, sau şapă de egalizare.

Instrucţiuni de punere 
în operă


