MC-TOP B
Mineralinis kietiklis, naudojamas
trinčiai atsparioms pramoninės grindims
Produkto savybės
•
•
•
•
•

Didelis atsparumas trinčiai
Lengvai valomas
Greitai formuojamas
Ilgaamžis
Lengvai apdorojamas

Produkto taikymo sritys
• Produktas tinkantis pramoninių ir komercinių patalpų monolitinėms betono grindims
• Grindys prekybos centruose ir garažuose
Naudojimas
„MC-TOP B“ – kietiklis naudojamas itin atsparių
trinčiai pramoninės paskirties grindų įrengimui.
Dengiama ant šviežio betono paviršiaus ir
užtrinama betono šlifavimo mašinomis.
Naudojimas
Reikiamas
„MC-TOP
B“
kiekis
tolygiai
paskirstomas ant vaikščiojimo apkrovas galinčio
priimti betono paviršiaus ir išlyginamas (įtrinamas
į betoną) betono šlifavimo įranga.

Kietėjimas
Apdorotos „MC-TOP B“ medžiaga grindys turi būti
apsaugotos nuo greitos dehidratacijos, todėl yra
būtina naudoti tinkamas apsaugines kietinimo
medžiagas, tokias, kaip „Emcoril S“ arba „Emcoril
AC“.
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“MC-TOP B” techniniai duomenys
Spalva

pilka

Išeiga

apie 5 kg/m2/ 3 mm storio sluoksniui

Paviršiaus tvirtumas

200 N/mm2

Atsparumas trinčiai (pagal Böhme)

6 cm3/50 cm2

Stipris gniuždant

70 N/mm2

Stipris lenkiant

10 N/mm2

Stipris tempiant

≥ 1 N/mm2

“MC-TOP B” produkto parametrai
Klasė (pagal EN 13813)

DIN EN ISO 9001

Saugojimas

Saugoti nuo šalčio! Tinka sandėliuoti iki 6 mėnesių

Pakuotė

25 kg maišas

Utilizavimas

Tausodami aplinką utilizuokite tik visiškai tuščias pakuotes!

Pastaba: šiame duomenų lape pateikiama informacija paremta mūsų patirtimi ir turimomis žiniomis. Tačiau ji nėra įpareigojanti. Duomenys gali keistis
priklausomai nuo dengiamų konstrukcijų, naudojimo būdų, vietos sąlygų. Mūsų teikiama informacija atitinka inžinerinių taisyklių reikalavimus, kurių
būtina laikytis skiedinio naudojimo metu. Mūsų įmonė prisiima atsakomybę už šių duomenų tikslumą ir atitikimą mūsų pardavimo, pristatymo ir
priežiūros sąlygoms. Mūsų įmonės specialistų rekomendacijos, jeigu jų turinys skiriasi nuo pateikiamos šiame duomenų lape informacijos, galioja tik
pateikus jas raštu Visais atvejais yra būtina laikytis galiojančių inžinerinių taisyklių reikalavimų.
Leidimas 07/14. Buvo atlikti nežymūs šios informacijos pakeitimai. Ankstesni leidimai laikomi negaliojančiais ir netinkamais naudoti. Šis
leidimas neteks galios išleidus naują duomenų lapo leidimą
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