Charakterystyka:

Zastosowanie:

System EP7 – AST DECOR to system epoksydowy
dekoracyjny wygladem przypominajacy marmur.
System jest dwuwarstwowy, w wykonczeniu
matowym trzywarstwowy.

System stosowany tam, gdzie wymaga sie wyglad
posadzki dekoracyjny oraz oryginalny. Mozna
go stosować np. w sklepach, mieszkaniach, domach,
halach wstepnych, biurach itp

Właściwości:

Charakterystyka powierzchni:

›
›
›

Bezspoinowość i szczelność
Wyglad dekoracyjny i oryginalny
Latwy w utrzymaniu czystości

Kolorystyka AST DECOR - 10 oferowanych barwnych
odcieni. Powierzchnia gladka, blyszczaca lub matowa.

Mieszanka AST Decor
(żywica+barwny wypelniacz)

Lakier bezbarwny
matowy AST 200
(opcja)

Grunt
epoksydowy
AST 105
(barwiony)
Beton

System EP7

zasyp
piaskiem

Posadzka epoksydowa dekoracyjna
„AST DECOR“

Schemat graficzny systemu:

Kolorystyka:
Odcienie AST DECOR wg wzorniku AST DECOR. W razie pytań w sprawie innej kolorystyki
prosimy o kontakt, więcej też na stronie www.posadzkidlawas.pl

Referencje:
›
›
›
›

Przedszkole, Lhota u Vsetína, Czechy
KOUČINK AKADEMIE, Libchavy, Czechy
Diecézní centrum, Žilina, Slowacja
ETKA, Lojovice, Czech

www.posadzkidlawas.pl

Wymagania dla podłoża betonowego:
Podkład musi być suchy, czysty, bez kurzu i wolnyh czastek, bez zanieczyszczeń produktami ropnymi
a jego nośność musi odpowiadać przyslemu obciazeniu. Mleczko cementowe na powierzchni betonu
musí być usunete mechanicznie (śrutowanie, szlifowanie). Maksymalna dopuszczalna wilgotność
betonu – 4% wagowo (CM), zalecany „wiek“ betonu min. 28 dni.

Polecany sklad systemu:
1. Gruntowanie:

Zwykłe podkłady:

AST 105: zużycie 0,3 – 0,5 kg/m2

Dla szybkiej aplikacji:
AST 105 Rapid, AST 105 Super rapid : zużycie 0,3 – 0,5 kg/m2
Grunt należy przysypać piaskiem 0,1 – 0,4 mm (zużycie 1,5 -2,0 kg/ m2)
2. AST DECOR:

AST DECOR: zużycie 3,5 kg/m2

Wierzchnia warstwa:
3. Finalny lakier:

AST 200: zużycie 0,15- 0,2kg/m2
Matowy ochronny lakier, UV stabilny

Na powierzchni porowatych należy gruntować dwukrotnie.

Techniczne parametry:
Grubość systemu: 3 mm
Wytrzymałość na ściskanie: 25 MPa
Wytrzymałość na zginanie: 12 MPa
Wytrzymałość na odrywanie: 1,5 MPa
Odporność na ścieranie: 70 mg

Możliwość obciążenia:
15 °C

20 °C

Ruch pieszy

po 2 dniach

po 24 godzinach

Lekkie obciążenie

po 7 dniach

po 2 dniach

Pełna odporność

po 14 dniach

po 7 dniach

Utrzymywanie powierzchni:
Dla czyszczenia polecamy uzyć środki myjące z naszej oferty.Instrukcje do pielęgnacji i czyszczenia
posadzek syntetycznych są do ściągniecia na www.posadzkidlawas.pl
Powierzchnia nie może nawiązać kontaktu z kwasami steżonymi, ługiem lub rozpuszczalnikiem.

Producent:
Průmyslové podlahy Plaček a.s., Pod lesem 2650, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Czechy.

www.posadzkidlawas.pl

