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Dviejų komponentų
apsauginis akrilinis
padengimas vandens
pagrindu, skirtas
betoninėms, Ultratop ir
Ultratop Living grindims

KUR NAUDOJAMA
Mapefloor Finish 630 specialiai sukurtas apsaugoti
cementines sistemas, tokias kaip Ultratop ir
Ultratop Living ir kaip betoninių grindų apsauginis
sluoksnis nuo dulkių ir alyvos dėmių.
Keli naudojimo pavyzdžiai
• Skaidrus apsauginis sluoksnis ant savaime
išsilyginančių cementinių grindų Ultratop
arba Ultratop Living pramoniniuose ir/arba
visuomeniniuose pastatuose.
•B
 etoninių grindų apsauga skaidriu sluoksniu nuo
dulkių, sandėlių, pagalbinių patalpų ir laboratorijų,
kur vyksta neintensyvus eismas ir kartais išsilieja
neagresyvūs skysčiai.
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Mapefloor Finish 630 yra MAPEI mokslinių
tyrimų laboratorijoje sukurtos receptūros dviejų
komponentų vandeninė akrilo dervos dispersija,
suteikianti betoninėms grindims cheminį ir mechaninį
atsparumą.
Tepkite Mapefloor Finish 630 vaškavimo šepečiu,
voleliu arba beoriu purkštuvu nuo 60 iki 100 mikronų
storio sluoksniu.
Sukietėjęs produktas pagerina juo padengto
paviršiaus mechanines savybes, o ypač suteikia
atsparumą cheminėms medžiagoms ir sumažina
vandens įgeriamumą.

Mapefloor Finish 630 padengti paviršiai turi tokias
eksploatacines charakteristikas:
•g
 eras atsparumas trinčiai;
• didesnis atsparumas cheminėms medžiagoms;
• mažas sugeriamumas (vandens ir alyvos).
REKOMENDACIJOS
• Vienam sluoksniui nenaudokite daugiau nei 100 g/m²
produkto. Naudojant didesnį kiekį gali atsirasti
dengiamo sluoksnio defektų.
•N
 etepkite Mapefloor Finish 630 ant dulkėto,
ištrupėjusio ar netvirto paviršiaus.
•N
 etepkite Mapefloor Finish 630 ant nešvaraus
paviršiaus arba alyvos ir riebalais įsigėrusio
paviršiaus, nes tie nešvarumai pablogins produkto
sukibimą su pagrindu.
•P
 roduktą tepkite nepraėjus valandai nuo dviejų
komponentų sumaišymo. Praėjus ilgiau nei
valandai, B komponentas praras savo efektyvumą
ir prie A komponento vėl reikės pridėti B
komponento.
• Saugokite Mapefloor Finish 630 nuo užšalimo.
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TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

A komponentas

B komponentas

Spalva:

pieno baltumo

skaidri

Išvaizda:

skystas

skystas

Tankis (g/cm³):

1,019

1,066

Klampa išmatuota Brookfield`o metodu (mPa·s):

20
(1 velenas – 100 sūk.)

300
(2 velenas – 50 sūk.)

PRODUKTO NAUDOJIMAS (prie +23°C ir 50% sant. drėg.)

Maišymo santykis:

A komponentas : B komponentas = 10 : 0.15

Mišinio spalva:

skaidri pieno baltumo

Mišinio konsistencija:

skystas

Sausųjų medžiagų kiekis (3 val. - 105°C) (%):

23

Mišinio tankis (kg/m³):

1.028

Mišinio klampa (mPa·s):

25
(1 velenas - 100 sūkių)

Paruošto mišinio galiojimo laikas:

60 min.

Paviršiaus temperatūra:

nuo +12°C iki +30°C

Atsiranda blizgesys:

po 6-8 val. prie +23°C

Produktu naudojimas prie +23°C ir 50% sant. drėg.:

2 val.

EKSPLOATACINIAI RODIKLIAI
Atsparumas abrazyviniam dilimui: Atsparumas dilimui
(Taberio metodas) (CS17 diskas - 500 sūkių - 1000 g)
po 7 dienų (mg:

65

Galima vaikščioti prie +23°C ir 50% sant. drėg:

po 24 val.

Visiško sukietėjimo laikas:

po 4 dienų

•M
 apefloor Finish 630 tepkite esant
bent +10°C temperatūrai, o pagrindo
temperatūra turi būti bent 3°C aukštesnė
už rasos tašką.
NAUDOJIMO TVARKA
Pagrindo paruošimas
Ultratop ir Ultratop Living paviršiai
Prieš padengiant su Mapefloor Finish 630,
Ultratop ir Ultratop Living paviršiai turi
būti visiškai sukietėję.
Prieš dengdami paviršių su Mapefloor
Finish 630, palaukite bent 48 val.,
priklausomai nuo temperatūros ir įrengiamo
apsauginio sluoksnio storio. Nušlifuokite
paviršių, o dulkes nusiurbkite pramoniniu
siurbliu. Nuplaukite paviršių ir palikite jį
drėgną, kad apsauginis sluoksnis geriau
sukibtų ir tolygiau pasidengtų.
Betoniniai paviršiai
Betoniniai paviršiai turi būti sveiki ir visiškai
švarūs. Pašalinkite nuo paviršiaus dulkes,
riebalus, klojinių alyvos likučius, prieš
įrengdami Mapefloor Finish 630 sluoksnį.
Nušlifuokite paviršių, o dulkes nusiurbkite
pramoniniu siurbliu. Prieš tepant
Mapefloor Finish 630, rekomenduojame
sudrėkinti paviršių vandeniu, kad
apsauginis sluoksnis geriau sukibtų ir
tolygiau pasidengtų.
Produkto paruošimas
Mapefloor Finish 630 yra akrilo dervos
produktas, susidedantis iš dviejų
komponentų, tiekiamų paruoštomis
dozėmis.
Produktui paruošti maišytuvu su antgaliu
nedideliu greičiu sumaišykite A ir B
komponentus santykiu 10 : 0,15, kol
gausite vientisos konsistencijos mišinį be
putų. Sumaišykite tik tokį produkto kiekį,
kurį galėsite sunaudoti per valandą.
Produkto naudojimas
Sumaišę abu komponentus iš karto tepkite
vienodo storio Mapefloor Finish 630
sluoksnį vaškavimo šepečiu, trumpaplaukiu
voleliu, pavyzdžiui iš vilnos, arba beoriu
purkštuvu.
Ant betoninių paviršių ir Ultratop bei
Ultratop Living grindų produktą paprastai
reikia užtepti dviem sluoksniais.
Valymas
Mapefloor Finish 630 produkto maišymui
ir užtepimui naudotus įrankius iš karto
plaukite po tekančiu vandeniu. Sukietėjusį
produktą galima nuvalyti tik mechaniškai.
IŠEIGA
0,15-0,20 kg/m², priklausomai nuo
pagrindo poringumo ir įgeriamumo.

PAKUOTĖ
A komponentas 10 kg.
B komponentas 150 g.
LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
Laikyti uždengtoje sausoje vietoje
+12°C–+30°C temperatūroje. Tokiomis
sąlygomis produktą galima laikyti 12 mėn.
Saugoti nuo užšalimo.
PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS
NURODYMAI
Instrukciją dėl saugaus produkto
naudojimo galite rasti saugos duomenų
lape, kurį rasite www.mapei.no
PRODUKTAS PROFESIONALIAM
NAUDOJIMUI.
ĮSPĖJIMAS
Nors techninė informacija ir rekomendacijos
šiame produkto duomenų lape yra
pateiktos pagal geriausius turimus mūsų
duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą
aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti
kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu
ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties
asmuo, norintis naudoti produktą, iš
anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal
norimą naudoti paskirtį.Bet kuriuo atveju
naudotojas pats yra atsakingas už visas
produkto naudojimo paskirtis.Visais atvejais
vartotojas pats atsako už visas pasekmes,
susijusias su produkto naudojimu.
Dabartinę techninių duomenų lapo
versiją rasite mūsų internetinėje
svetainėje www.mapei.no
TEISINIS PRANEŠIMAS
Šio techninio duomenų lapo (TDL)
turinį galima kopijuoti į kitą su
projektu susijusį dokumentą,
tačiau tas dokumentas nepapildo
ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI
gaminio montavimo metu galiojančių
reikalavimų. Naujausią TDL ir
informaciją apie garantiją galite
atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no
ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL
ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE
DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ
FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ
PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS.

Visa trūkstama informacija
apie produktą galima
pagal užklausimą ir
www.mapei.no
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Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų
ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiama, o
pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

(GB) A.G. BETA
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BUILDING THE FUTURE

