Технически фиш за продукт

BOSTIK SH Q
Повърхностен втвърдител с кварцови агрегати за индустриални подове
Описание на продукта :
Bostik SH Q е готов за употреба повърхностен втвърдител на циментова основа със съдържание на
кварцoви агрегати и висококачествени екологични добавки. Полага се монолитно върху основи от пресен
бетон.
Области на приложение:
• Вътрешно и външно;
• Подове изложени на средни натоварвания;
• Подове изложени на абразия;
• Гаражи, паркинги, пътища и други
• Хангари, индустриални и търговски складове;
• Заводи;
• Подземни коридори, метро станции
• Газ-станции;
• Товарни рампи и пристанища.

Свойства :
• Използва се чрез посипване върху пресен бетон;
• Образува твърда повърхност без прахоотделяне.
• Образува абразиво- и удароустойчива повърхност в сравнение с обикновения бетон;
• Дълготрайна повърхност и устойчива на среден трафик;
• Увеличава непроницаемостта на бетона;
• Без окисляване;
• Лесен за почистване и поддръжка;
• Пожароустойчив.
Технически данни :
Dmax (mm)

3

Цвят
Обемно сухо тегло

Сив, Зелен, Червен, Жълт
3
1,60 кг/дм

Устойчивост на натиск (28 дни)

~ 65 N/mm

Температура на полагане
Износоустойчивост по Böhm

между +5°C и+35°C
3
2
4 ≤ cm / 50 cm

2

Техническите данни са приблизителни и са получени при + 20°C и относителна влажност 50%.
Подготовка на основата :
•
Повърхността, на която ще се полага повърхностния втвърдител BOSTIK SH Q трябва да е бетон
минимум B25. Бетонната повърхност трябва да бъде с нужната равнинност.
•
Консистенцията на бетона, на който ще се полага повърхностния втвърдител BOSTIK SH Q е от
изключителна важност. В случай, че е с твърда консистениця повърхностния втвърдител не може да
абсорбира нужното кличество вода необхдимо за хидратацията му и следователно няма да се втвърди.
Когато консистеницята е много течна, повърхностния втвърдител прониква (потъва) в бетона и поради
това няма да се постигне желания резултат.

Полагане :
•
Нанасянето става на два пъти. Първо поръсете равномерно върху загладения бетон ½ от общото
количество Bostik SH Q. Първата доза трябва да бъде обработена в повърхността, последвана
веднага от разхвърляне на втората доза. Използването на специализирани машини за обработка на
бетонната повърхност е крайно необходимо.
След полагане :
•
•
•
•

За да се предотврати бързото и прекомерно изсъхване на бетона, новонаправения под за напръсква с
малко вода и се покрива с фолио (найлон).
Завършеният под трябва да се защити. Препоръчаните Bostik WBC или Bostik RBC влагозадържащи и
импрегниращи продукти трябва да се положат върху повърхностния втвърдител Bostik SH Q.
В зависимост от температурата на околната среда, от 1 до 3 дни след полагане трябва да се прорежат
технологични фуги, които следва да бъдат запълнени с подходящ фугопълнител.
Новоположените повърхности трябва да се предпазят от директна слънчева светлина, неблагоприятни
атмосферни условия и високо температури (+35°C).

Разходна норма :
2
Приблизително 4 – 6 kg/m .
Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направят проби преди работа.
Опаковка :
Торби по 25 кг, 64 торби на едно пале (1600 кг/пале)
Съхранение :
•
Де се предпазва от вода, студ и неблагоприятни атмосферни условия.
•
Да се съхранява на сухи и прохладни места на дървени палета.
•
Разкъсаните и отвотрени торби трябва да се затворят незабавно и да се използват първи.
•
Максимум 8 торби трябва де се складират една върху друга.
•
Срока на годност е максимум 12 месеца, при съхранявание по гореупоменатите условия.
Риск маркировка :
R23/24/25 : отровно при вдишване, поглъщане и контакт с кожата.
Маркировка за безпостност :
S2: Пази далеч от деца.
S3: Пази на хладно.
S9: Пази опаковката суха.
S26: Изплакнете обилно с вода при контакт очите и се консултирайте с лекар.
S28: Изплакнете обилно с вода при контакт кожата и се консултирайте с лекар.
S29: Не изхвърляйете в канализацията.
S36/37/39: Носете предпазни дрехи, защитни ръкавици и очила / маска пр време на работа за продукта.

Препоръките за приложение и използване на продуктите са предоставени изцяло добронамерено и са определени в резултат
на общоприетите стандарти, които задължително трябва да бъдат спазвани (или следвани). Тъй като употребата на продуктите е
извън наш контрол не поемаме никаква отговорност за изпълнени работи на база на тази документация. Тази документация не трябва
да замества предхождащи работата проби, които препоръчваме при първоначална употреба, специфични характеристики, условия
отнасящи се до поддръжка и работа с продукта, работният обект или околната среда и др. (или не се изключват такива проби). Всички
цифри, препоръки и предпазни мерки са базирани на цялостни изследвания и нашия реален опит, за които сме без ангажимент.
Въпреки, че цялата документация е събрана прилежно и старателно, не поемаме никаква отговорност за грешки, неточности или
печатни грешки. Запазваме правото да променяме продукта, когато счетем това за необходимо. При необходимост от допълнителна
информация преди или след работа с продукта, моля свържете се с нас на тел. +359 2 945 46 02, e-mail:office@conixtrade.com
Препоръчително е да се следват предпазните мерки, описани в продуктовите спесификации, копия от които се предоставят
по заявка

A company of TOTAL

00 / 01.09

