Posadzka żywiczna - zewnętrzny magazyn odczynników
Wieloskładnikowa chemoodporna, antypoślizgowa posadzka
Typ
posadzki
winyloestrowa z podkładem laminatowym, grubość ok 2.0 mm
(np. BRESTON PV345)
Przeznaczenie / Do wykonywania posadzek chemoodpornych na podłożach betonowych
warunki
m.in. w magazynach i rozlewniach chemikaliów
zastosowania
Istotne
- bardzo wysoka odporność chemiczna
cechy
- antypoślizgowa (należy zapewnić klasę min. R10)
- wysoka odporność mechaniczna
- odporność na ścieranie
- wysoka odporność termiczna
- mrozoodporna
- dopuszczalny ruch kołowy (wózki podnośnikowe)
- zgodność z normami PN-EN 13813 system 4
Środowisko
- ciągłe zanurzenie
pracy
- zaleganie
- zachlapanie
- opary
Parametry
- wytrzymałość na rozciąganie min.125,9 MPa
techniczne
- wytrzymałość na zginanie min. 238,5 MPa
posadzki
- mostkowanie rys min. 0.3mm
- przyczepność do betonu B 2.0
- odporność na ścieranie AR 0.5
- odporność na uderzenia IR 6.9
- reakcja na ogień Efl
- odporność na temperaturę +105°C / -50°C
- kolor jasny popiel
Wymagania
- beton: klasa C 20/25 (co najmniej 3 tygodniowy)
dot. podłoża
- temperatura podłoża 3°C powyżej punktu rosy
- wilgotność podłoża do 4% zawartości wilgoci w betonie
Przygotowanie - oczyścić z zanieczyszczeń z pomocą frezarki, śrutownicy, szlifierki lub
podłoża
obróbką strumieniowo-ścierną lub mycie wodą pod wysokim ciśnieniem
- odkurzyć
- gruntować Breston GV30 (wałkiem lub pistoletem)
- wyrównać powierzchnię betonową za pomocą podkładu PV30,
- profilować narożniki podkładem PV30 (promień min. 50mm)
Układ warstw
- podkład betonowy
- grunt Breston GV30 x2 warstwy (wałkiem lub pistoletem)
- żywica do przesycania Breston LV345
- lakier nawierzchniowy Breston LV345 (wałkiem, pędzlem lub pistoletem)
Warunki
- temperatura otoczenia 15-30°C
wykonawcze
- wilgotność powietrza do 75%
(ograniczenia) - wykonawcą posadzki powinna być autoryzowana firma przez „Breston”
- należy spełnić wymagania producenta
PM-01 PŁYTA FUNDAMENTOWA MAGAZYNU
1
Posadzka żywiczna winyloestrowa (np. BRESTON PV345) antypoślizgowa
(R10), chemoodporna i termoodporna na podłożu betonowym gruntowanym
(np. BRESTON GV30) wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta
2
Wylewka cementowa z betonu C-30/37 z dodatkiem uszczelniającym i
chroniącym beton (np. Penetron Admix), wg proj. konstrukcji
3
Termoizolacja - polistyren ekstrudowany XPS 200
4
Izolacja asfaltowo-kauczukowa (np. Dysperbit) x4
5
Płyta fundamentowa w technologii betonu wodoszczelnego W8 z dodatkiem
uszczelniającym i chroniącym beton (np. Penetron Admix), wg proj. konstrukcji
6
Warstwa ślizgowa 2x folia PE 0.3mm
7
Chudy beton (gładko wykończony) wg proj. konstrukcji
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