Mapetop N AR6
Az új kéregerősítő termék ipari padlókhoz

Mapetop N AR6
Felhasználásra kész keverék válogatott
szemeloszlású kvarchomokból, portland
cementből és különleges adalékszerekből,
teherbíró felületi réteg kialakításához
beton padlókon.

Alkalmazási terület:
Nagy mechanikai ellenálló képességének és kopásállóságának köszönhetően, a Mapetop N AR6
különösen alkalmas olyan ipari környezetben, ahol
nagy mennyiség árút mozgatnak, mint:
• logisztikai központok, szállítmányozó cégek
raktárai, raktár területek ipari környezetben;
• gépipari létesítmények és szerelő csarnokok;
• repülőterek és hangárok padlói;
• ki- és berakodó felületek, felhajtó rámpák, parkolók
és garázsok;
• bevásárlóközpontok árufogadó részei.

A felület szórása
Mapetop N AR6-al
A felületeket addig kell megszórni Mapetop N AR6-al,
amíg a beton még friss, a kötés megkezdődése előtt.
Kézzel és géppel egyaránt felvihető.

Kézi felvitel:
A Mapetop N AR6 kézi felvitele esetén a felületre két
rétegben kell felszórni, rétegenként 1,5 és 2,5 kg/m2
közötti mennyiségben.

A Mapetop N AR6 kézi felvitele

Amint a Mapetop N AR6 felszívta a nedvességet a
betonból, dolgozza be és simítsa át a felületet gépi
szárnyas simítóval. Ezt a műveletet minden réteg felvitelét
követően azonnal el kell végezni.

Gépi felvitel:
Ha a terméget géppel viszi fel, a Mapetop N AR6-ot egy
egyenletes rétegben kell felszórni 3 és 5 kg/m2 közötti
mennyiségben.

A Mapetop N AR6 gépi felvitele

Ezt követően kell a felületet átsimítani szárnyas
simítógépel.

A felület átsimítása szárnyas simítógéppel

Színkínálat

Mapetop N AR6 és
az Európai szabványok
A Mapetop N AR6 az MSZ EN 13813 „Esztrichek és
padozati anyagok” anyag besorolási osztályaiba tartozik.
E szerint a szabvány szerint, a termék teljesítményjellemzői
minden egyes kritériumnak megfelelnek a következő
besorolásban:
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Megjegyzés: a megjelenő színek,
csak irányadóak, a nyomdatechnika
korlátai miatt változóak lehetnek.
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Műszaki kiadványok
A letöltések menüpont alatt különböző
hasznos műszaki kiadványok találhatóak.

