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CIENKOWARSTWOWY WYSOKOWYTRZYMAŁY JASTRYCH ZACIERANY
OPIS PRODUKTU
FLOR-TOP-JASTRYCH jest to fabrycznie przygotowany
gotowy do użycia produkt na bazie cementu portlandzkiego, wyselekcjonowanego stosu twardych kruszyw
kwarcowych, specjalnych włókien szklanych oraz domieszek zapewniających optymalny proces zacierania.
Posadzka wykonana przy użyciu FLOR-TOP-JASTRYCH charakteryzuje się gładką, niepylącą powierzchnią, o
wysokiej odporności mechanicznej oraz zwiększonej odporności na przenikanie olejów, smarów oraz wody.
Taka posadzka pozwala łatwo utrzymać czystość i higienę pomieszczenia.
ZASTOSOWANIE
FLOR-TOP-JASTRYCH służy do wykonywania napraw
posadzek przemysłowych wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo duża odporność mechaniczna na
ruch i ścieranie naprawionej warstwy posadzki.
ZALETY
Uzyskanie gładkiej, niepylącej, twardej, szczelnej i trwałej posadzki, wytrzymującej ruch ciężki
Uzyskanie posadzki łatwej w utrzymaniu czystości z ograniczoną penetracją wody, olejów i smarów
Uzyskanie posadzki w różnych kolorach
Uzyskanie dobrego połączenia z płytą betonową
Optymalne opakowania po 25 kg.
APLIKACJA
Podłoże powinno być czyste wolne od luźnych kawałków
betonu, jednolite, o wytrzymałości na odrywanie > 1 MPa. Zaleca się przygotowanie poprzez frezowanie i
dokładne odkurzenie. Czynności te należy wykonać na sucho. Jeżeli wymagane są spadki, należy je
wstępnie wyprofilować w podłożu, tak aby układana warstwa jastrychu miała jednolitą grubość na całej
płaszczyźnie. Ubytki należy zaszpachlować za pomocą odpowiedniej zaprawy RENOCEM dobranej do
rodzaju ubytków. W pomieszczeniu nie mogą panować przeciągi, a w czasie układania na zewnątrz należy
zabezpieczyć pola robocze przed działaniem wiatru i słońca.
Jeżeli podłoże jest chłonne należy, po oczyszczeniu, zwilżyć je wodą do uzyskania ciemnego koloru i
wstępnie zagruntować preparatem MOST P z wodą (1 : 4).
Układanie materiału
Mieszanie FLOR-TOP-JASTRYCH w zależności od wielkości pola należy wykonać za pomocą mieszadła
ręcznego lub betoniarki. Do 25 kg materiału (worek) należy dodać 2,8 litra wody. Nie przekraczać podanej
ilości wody.
Równolegle z przygotowaniem materiału należy przygotować warstwę sczepną MOST P. Do 1 litra preparatu
dodać 1 – 2 kg cementu portlandzkiego.
Układanie wykonuje się metodą „mokre na mokre”, tzn. na mokrą warstwę sczepną nakłada się
FLOR-TOP-JASTRYCH. W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej należy aplikację powtórzyć. Zaleca się
takie dobranie ilości materiału, aby unikać ponownego układania warstwy sczepnej (w zależności od
warunków średnio do 15 minut należy ułożyć materiał). Unikać również zastoin powstałych w wyniku
nierównomiernej aplikacji. Do nakładania warstwy sczepnej używać szczotek lub ściągaczek gumowych.
Układanie FLOR-TOP-JASTRYCH wykonuje się za pomocą łat.
Zacieranie FLOR-TOP-JASTRYCH wykonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami zacierania posadzek
utwardzanych powierzchniowo. Pierwsze wejście na posadzkę powinno odbywać się na tyle późno, aby nie
odrywało ułożonej warstwy, ale jednocześnie na tyle wcześnie, aby za pomocą talerza możliwa była obróbka
powierzchni. Zacieranie talerzem należy kontynuować do momentu uzyskania gładkiej i równej powierzchni.
Dylatacje z podłoża betonowego należy odtworzyć na powierzchni.
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PARAMETRY TECHNICZNE
10 KG/ 5 MM /1M2

ZUŻYCIE FLOR-TOP-JASTRYCH

0,5 – 0,7 L/M2

ZUŻYCIE MOST P
ZUŻYCIE CEMENTU /OPCJA WYKONANIA/

1,0 – 1,5KG/1 LITR MOST P

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE PO 28 DNIACH

> 60 MPA

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE PO 28 DNIACH

> 7 MPA

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCIERANIE WEDŁUG TARCZY BOEHMEGO

KLASA A6

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE WG BCA

AR 0,5

SKURCZ

≤ 0,12 %
WOREK 25 KG, PALETA 1000 KG

OPAKOWANIE

OD 5 DO 30 OC

ZAKRES STOSOWANIA
SKŁADOWANIE

DO 12 MIESIĘCY W SUCHYCH I CHŁODNYCH WARUNKACH

KOLORY

PLATYNOWY, SZARY, GRAFITOWY, ZIELONY, CZERWONY
POZOSTAŁE NA ZAMÓWIENIE PO WYKONANIU PRÓB

MYCIE I KONSERWACJA

ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA
Wyrób posiada aprobatę ITB, badanie w warunkach laboratoryjnych

PIELĘGNACJA I EKSPLOATACJA
Pielęgnację rozpoczyna się niezwłoczne po zakończeniu
obróbki powierzchni zacieraczką z łopatkami. Pielęgnację prowadzić poprzez spryskanie całej posadzki
jednym z zalecanych przez producenta preparatów pielęgnujących: FLOSIL, FLOSIL H, FLOSIL W lub FLOSIL C.
Doboru pielęgnatora należy dokonać na podstawie warunków zewnętrznych oraz ogólnych uwarunkowań
placu budowy.
W szczególnych przypadkach na posadzce mogą pojawić się tzw. pęknięcia włoskowate. Nie obniżają one
parametrów wytrzymałościowych posadzki i są typowym zjawiskiem dla posadzek betonowych.
W początkowym okresie posadzka wykazuje silne przebarwienia, które w czasie dojrzewania zanikają
ujednolicając kolor.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
FLOR-TOP-JASTRYCH zawiera cement portlandzki, który w
kontakcie z wodą powoduje powstanie czynników silnie zasadowych, mogących powodować oparzenia,
podrażnienia i wysypkę. Należy nosić odpowiednie ubranie, rękawice i okulary ochronne. W przypadku
kontaktu ze skórą należy natychmiast wymyć ją czystą wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy je
dokładnie przepłukać dużą ilością czystej wody i zwrócić się o pomoc lekarską.
Informacje są podane przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Biorąc pod uwagę okoliczności, na które producent nie ma
bezpośrednio wpływu, podane informacje i zalecenia nie mogą stanowić przejęcia odpowiedzialności w przypadku stosowania produktów niezgodnie
z zasadami i ich przeznaczeniem.
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